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Ing. Ľubomír Kyselý: 
1. Za veľký klad považujem, že 
poslanci ako prioritné riešili 
problémy bez politikárčenia, ako 
tomu bolo v predchádzajúcich 

rokoch. 
2. Stabilita mestského rozpočtu, doriešenie 
priemyselného parku a za svoj osobný úspech 
považujem zvýšenie finančných zdrojov pre 
mládež a šport o 2,5 milióna Sk a zvýšenie 

zdrojov pre materské školy o 3,1 milióna Sk. 
3. Pripraviť minimálne tri projekty 
(rekonštrukcia polikliniky, Dom 
opatrovateľskej služby a rekonštrukcia dvoch 
ZŠ J. Fándlyho a  ZŠ J.A. Komenského), ktoré 
by mali šancu uspieť v eurofondoch. 
 

MUDr. Tibor Plézel: 
1. So zmiešanými pocitmi. 
2. Schválenie mestského 
rozpočtu. 
3. Výstavba sociálnych 
bytov, komplexná realizácia 
Perlovky II. a čerpanie 
finančných prostriedkov z 
eurofondov.          (pokračovanie na str. 7-9) 

POSLANCI: AKÝ BOL VLAŇAJŠOK, AKÝ BUDE TENTO ROK? 

Primátor u prezidenta 
  Prezident  Slovenskej 
republiky Ivan Gašparovič 
prijal dňa 14. januára 2008  
vrcholových predstaviteľov 
samosprávnych krajov, 
mestských a obecných 
samospráv. Bol medzi nimi 
aj primátor Mesta Sereď 
Mgr. Vladimír Vranovič. 
Hovorilo sa aj o činnosti,  a 
problémoch  a ich riešení v 
samosprávach. 

Euro sa priblížilo: ČO NÁS ČAKÁ? 

   Vlaňajškom uplynul prvý rok zo štvorročného mandátu 19 poslancov 
Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Seredi. Dozaista zaujmú aj ich odpovede na 
nasledujúce otázky: 
1. Ako hodnotíte prácu poslancov MsZ za vlaňajšok aj s osobným podielom -
aktivitou na jeho činnosti?  
2. Aké rozhodnutie MsZ považujete za najdôležitejšie, respektíve, čo sa podľa Vás 
nepodarilo dosiahnuť?  
3. Čo považujete (prajete si, prípadne budete iniciovať ), aby sa v meste realizovalo v 
tomto roku?  

  Ešte lepšia vzájomná 
informovanosť, viac poznať 
názory občanov mesta Sereď 
a ich prezentovanie na 
verejnosti je ambíciou novej 
prílohy našich noviniek 
Seredský Hlas ľudu.                             
                               (str. 7.-10) 

   Slovensko sa v máji 2004 stalo členom 
Európskej únie. Zároveň  členom Európskej 
hospodárskej a menovej únie. Súčasťou  
zmluvy bol aj záväzok, že sa Slovensko stane 
plnohodnotným členom eurozóny po splnení 
tzv. maastrichtských konvergenčných kritérií 

a zavedie jednotnú európsku menu euro. Dnes 
je euro zákonným platidlom v 15 z 27 
členských krajín Európskej únie. Za termín 
prijatia novej meny euro na  Slovensku bol 
stanovený dátum 1.1.2009.  
                                       (pokračovanie na str. 6) 

Je Sereď bezpečná? 
   Otázka je namieste, pretože 
mesto Sereď sa neraz viac ako je 
únosné a pre jej občanov vítané, 
vníma aj s rôznymi druhmi 
porušovania zákonov, teda aj s 
kriminalitou, predovšetkým v 
súvislosti s drogami, či krádežami 
automobilov a podobne. Pritom 
mnohí oponujú, že mesto v tomto 
smere nie je výnimkou v porovnaní 
s okolím, kde majú podobné 
problémy. Skutočne? 
 

   Viac aj s odpoveďou  na str. 5. 

   Na začiatku roka 22. januára sa v kruhu svojich 
najbližších dožila sto rokov Anna Barborková (1908).  Aj 
v mene primátora mesta jej prišiel blahoželať jeho 
zástupca Mgr. Peter Rampašek spolu s matrikárkou 
Mestského úradu v Seredi D. Bencovou.       (viac na str. 4) 
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   V tomto období vedenie 
Mestského úradu v Seredi sa 
stretlo a rokovalo:  
- s riaditeľom Slovenskej pošty a.s. 
o nedostatočných službách pre 
obyvateľov mesta 
- s dotknutými štátnymi orgánmi 
p r i  p o vo ľovan í  p ro j ek tov 
Revitalizácie zámockého parku 
a výstavby nájomných bytov na 
Dolnomajerskej ulici  
- s potenciálnymi investormi na 
území mesta Sereď 
-  s  p r e z i d e n t o m  S R  I .  
Gašparovičom 
- s predsedom Trnavského 
samosprávneho kraja  T. Mikušom. 

   Mimoriadne dôležité bolo schvaľovanie 
mestského rozpočtu na rok 2008.  V príjmovej a 
výdavkovej časti sa v meste bude rámcovo 
disponovať takmer 258 miliónmi korún. 
   Ešte predtým než ho poslanci schválili 
zaoberali sa jednou z jeho súčastí, rozpočtom 
Domu kultúry.  Okolo neho sa rozprúdila veľmi 
živá polemika. Rozpočet poslanci napokon 
schválili, no skôr prijali niektoré opatrenia 
súvisiace s prípravou návrhu vypísania 
výberového konania na obsadenie pozície 

riaditeľa Domu kultúry do konca marca a 
rovnako aj návrh na zrušenie ekonomického 
oddelenia v tomto kultúrnom stánku, s tým, že 
v budúcnosti by tu účtovníctvo spracúvala 
externá firma. 
   Zaujal aj priebeh schvaľovania navrhovaných 
adeptov na udelenie mestských ocenení. Keďže 
schválili len udelenie Ceny Mesta Sereď in 
memoriam pre Mgr. Jána Kolného a ďalšie nie, 
pravidelné slávnostné odovzdávanie 
vyznamenaní sa v tomto roku neskutoční. 

  Poslanci ďalej 182 500 korunami podporili 
projekt „Zelená škola pre ZŠ J. Fándlyho. 
  Vyjadrili aj súhlas s investičným zámerom 
výstavby 32 nájomných bytov v dvoch 
bytových domoch, každý so 16 bytmi na 
Dolnomajerskej ulici. Rovnako aj zriadenie 
dočasného útulku pre ľudí bez prístrešia v 
priestoroch Domu kultúry. Ďalej zobrali na 
vedomie informáciu o vypracovanej štúdii na 

prípravu realizácie investičnej bytovej výstavby 
na Kasárenskej ulici. Mestské zastupiteľstvo 
schválilo aj odmeny primátorovi, jeho 
zástupcovi, hlavnej kontrolórke a poslancom. 
   Mestské zastupiteľstvo sa opäť zaoberalo a 
určilo poradie priorít pri príprave projektov, 
ktoré by sa mali postupne realizovať  a 
uchádzať o finančné prostriedky z eurofondov, 
ale aj z ďalších dotačných fondov. 
 
                                                      (viac na str. 5) 

ÚSPEŠNÉ AKTIVITY SA ODVÍJAJÚ OD FINANCIÍ 
Z VLAŇAJŠIEHO DECEMBROVÉHO ROKOVANIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V SEREDI  

   Posledné vlaňajšie decembrové zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva 
v Seredi bolo vo viacerých smeroch výnimočné. Nielen svojou dĺžkou, keď 
prebiehalo až počas troch dní, k čomu prispel mimoriadne bohatý program. V 
decembrových Seredských novinkách, aj vzhľadom na uzávierku čísla, sme časť 
priebehu zachytili iba spravodajsky, preto pre komplexnosť dopĺňame niektoré 
ďalšie informácie 

Mestskí inšpektori 
   Od začiatku tohto roka  môžete v 
seredských uliciach stretnúť dvoch 
nových pracovníkov Mestského 
úradu v Seredi takpovediac s 
výnimočným postavením, ktoré 
doteraz v meste ešte nikdy nebolo. 
Mohli by sme ich nazvať aj 
mestskými inšpektormi. Ing. Ján 
Himpán má na starosti kontrolu v 
rámci územného plánu, investičnej 
činnosti, verejnoprospešných prác, 
ale aj ľudí bez prístrešia. Ing. 
Kamil Viskup zasa dohliada v 
meste na kvalitu životného 
prostredia. 

HOLANĎANIA OPÄŤ V SEREDI 
    V dňoch 9. - 12.januára 2008 navštívili Sereď dvaja zástupcovia 
holandského partnerského mesta Alblasserdam. Privítal ich primátor 
Mgr. Vladimír Vranovič. Sjoerd J. Veerman,  nový viceprimátor pre 
zahraničné vzťahy a Huub mali v spoločnostii viceprimátora Mgr. 
Petra Rampašeka a projektového manažéra Mgr. E. Kováča bohatý 
program. Počas pobytu sa zoznámili s činnosťou Mestského úradu, 
Bytového podniku, Mestskej polikliniky a Mestskej polície. V 
sprievode riaditeľa IDC Holding sa zoznámili s jeho výrobou. 
Zaujala ich aj návšteva Mestského múzea. Ďalej si prezreli starobylú 
Nitru. Navštívili aj ZŠ Juraja Fándlyho. Na Filozofickej fakulte UK 
v Bratislave  rokovali o vzájomnej spolupráci pri prekonávaní 
jazykovej bariéry. FF UK pripravuje študentov pre prekladateľstvo 
z holandského jazyka. Navštívili aj vodné dielo Gabčíkovo a galériu 
Danubiana. Hostia sa stretli aj s vedením mesta a poslancami Ing. B. 
Horváthom, R. Starečkom, B. Vydarenou   a kontrolórkou  mesta  
Mgr. Z. Horváthovou. Hovorili aj o príprave recipročnej 
návštevy Holandska v mesiaci marec 2008 a ďalšej spolupráci oboch 
miest v najbližších rokoch.                                                         (pera) 

MESTSKÝ PLES sa uskutoční 2. 
februára v Dome kultúry. 
VIANOČNÚ SÚŤAŽ seredskej firmy 
AB o horský bicykel v hodnote 20-tisíc 
korún vyhral Peter Sabo zo Šúroviec. 
BESEDA S P. DVOŘÁKOM: 
Občianske združenie Vodný hrad 
usporiadal v Sobášnej sieni 25. I. 2008 
besedu s publicistom-historikom, 
Pavlom Dvořákom. 

Osem strán navyše 
   Doteraz vychádzali 

Seredské novinky na 8 
stranách. Dnešné 

januárové  číslo má o osem 
strán viac – 16, ktoré 

sponzoruje vydavateľ  a 
zostavovateľ periodika 

PhDr. Bohuš Hrušovský. 
Pretože záujem o noviny 

rastie, ich náklad sa v 
ostatných mesiacoch zvýšil 

z 5 tisíc výtlačkov na 
terajších 6 600 kusov, 

ktoré bezplatne dostávajú 
seredské rodiny. 

PRVÁČIKOVIA: ZÁPISY DO ŠKOLY 
    V seredských základných školách (ZŠ J. Fándlyho, ZŠ 
J. A. Komenského, ZŠ P.O. Hviezdoslava, Cirkevnej ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda) je toto obdobie v znamení zápisov 
budúcich žiakov -prváčikov do školy v nasledujúcom 
školskom roku 2008-2009. Povinnosťou rodičov je svoje 
deti zapísať do  niektorej z týchto škôl od polovice 
mesiaca január do polovice februára 2008. 

Poslanci už mesačne 
   V zákone o samospráve je 
povinnosťou poslancov raz za 
dva mesiac rokovať na obecných 
zasadnutiach. V prípade potreby 
to môže byť aj častejšie aj s 
právom zvolávať mimoriadne 
rokovania. Vzhľadom na šírku 
prerokúvaných problémov a 
pružnosť ich riešenia od začiatku 
roka 2008 budú v Seredi 
rokovania Mestského 
zastupiteľstva už raz mesačne.  
Bude to prínosom? 



3 

     Ešte procedúre schválenia poslancami 
Mestského zastupiteľstva podliehajú 
najnovšie zmeny a doplnky strategického 
dokumentu Územného plánu mesta 
Sereď. 
   Dôvodom na to boli reálne a predpokladané 
zmeny a očakávania vyplývajúce z predpokladu 
rastu ekonomických a hospodárskych aktivít v 
meste Sereď. Napríklad zriadenie nových 
výrobných, obchodných, skladových a 
obslužných kapacít v nových areáloch, plôch 
bývania, výstavba technickej a dopravnej 
infraštruktúry, vrátane dopravného a technického 
prepojenia územia na nadradené sústavy. 
   Subjekty vstupujúce do procesu obstarávania 
územnoplánovacej dokumentácie predbežne 
definovali predpokladané a možné činnosti. 
   Napríklad zmeny sa týkajú územia Kasárenská-
Trnavská sever. Teraz je priestor funkčne 

vymedzený iba pre zástavbu rodinných domov a 
viacpodlažnú bytovú zástavbu. Na vyše 15-
hektárovej ploche je navrhovaných spolu 280 
bytov z toho 130 rodinných domov a 180 bytov 
pre 1120 obyvateľov. V Malom háji sa zasa 
uvažuje s vybudovaním areálu na spracovanie a 
využitie bioodpadov-kompostáreň a bioplynová 
stanica. S predpokladanou kapacitou 600 ton 
odpadov. V miestnej časti Horný Čepeň-juh je 
definované vyše 3,5 - hektárové územie na 
výrobné a nevýrobné služby a sklady. 
   Ďalšie zmeny sa týkajú Nového majera - sever, 
kde sa pôvodne rátalo s rodinnými farmami. Na 
základe požiadaviek by tu mala byť na vyše 57 ha 
priemyselná výroba a služby s vyše 950 
pracovnými miestami. V južnej časti na vyše 241 
ha je navrhovaná výrobno-logistická zóna s 
približne 4 tisíc zamestnancami. V Seredi sa 
uvažuje aj s výstavbou veterného parku. 

Na slovíčko, občania! 
   Dnes budem menej hovoriť o práci. Po 
sviatočných dňoch Vianoc , Silvestra 
i Nového roka, prichádzajú všedné dni 
roka 2008. V našej mysli pritom stále 
rezonujú udalosti, ktoré sa odohrali  počas 
dní sviatočných. 
Mnoho ľudí si 
vyberalo 
dovolenky, 
stretávalo sa 
s priateľmi, 
ktorých 
mnohokrát 
nevideli celé 
týždne, 
mesiace, ba 
i roky.  Akosi 
citlivejšie sme priľnuli k vlastnej rodine 
i k ľuďom, ktorých  máme radi.  
   Zima a chlad v prírode vždy človeku 
pripomenuli, že ak sa spojí  s tými, ktorí 
žijú okolo neho, tak prežitie je vždy 
ľahšie a príjemnejšie. Akosi symbolicky  
vždy očakávam, že tento vzťah prinesie 
i táto zima, i tieto sviatky. 
   Prezradím, ako som to ja videl mojím 
pohľadom.  Vždy ma vedela očariť 
vianočná výzdoba, ktorú sme počas 
týchto sviatkov posilnili o osvetlenie 
stromov pred Jednotou i pred mestským 
úradom. U občanov som zaregistroval 
spokojnosť, mnohokrát i nadšenie z nej. 
Prechádzky spojené s návštevou 
vianočných trhov sa pre mnohé rodiny,  
už dávno pred sviatkami, stali 
sviatočnými. Deti si s nadšením obzerali 
cez deň stromy vyzdobené žiakmi našich 
škôl a večer zas nádherne vysvietené 
stromy. Akosi do úzadia ustúpila staršia, 
a musíme priznať, že i gýčovitá výzdoba. 
Bol som nepríjemne prekvapený, keď 
jeden osvetlený strom  zničili vandali.  
   Vianoce prebehli pokojne, až na 
problémy, ktoré nám priniesol  rýchlo 
napadaný sneh. Až do Silvestra sme, 
priznávam, riešili tento fakt 
s problémami. Takto ich, bohužiaľ, 
prežíva  celé Slovensko. Ani bohatšie 
mestá ako je Sereď si  s týmto nevedia 
úplne poradiť. Problémy nám prináša 
hlavne fakt, že sme na začiatku 
deväťdesiatich  rokov predali Technické 
služby. Bola to chyba. Normálne mestá si 
ich zachovali. Aj tak, prosím, prepáčte, ak 
sme to nestihli včas a kvalitne. 
   V období Vianoc sme rozbehli prípravu 
útulku pre našich bezdomovcov.  Po 
Novom roku  do neho nastúpilo päť 
našich spoluobčanov bez domova. Jeden 
z nich je už dnes v pracovnom pomere. 
Ostatným sme pomohli vybaviť doklady  
a prihlásili sa u nás na aktivačné práce. 
Pevne verím, že im pomôžeme a oni nás 
nesklamú. 
                            (pokračovanie na str.7) 

   - Podnikateľské prostredie 
v Seredi je pre veľkých 
investorov zaujímavé z pohľadu 
orien tácie,  in fraštruktúry 
(diaľnica, železnica, rieka Váh, 
lokalizačný poplatok), čo využili 
mnohé fi rmy,  kto ré tu 
v ostatnom čase stavajú svoje 
prevádzky. Mesto by nemalo 
zabúdať na živnostníkov, 
ktorých počet bol ku koncu 
minulého roku 3240, ten počet 
kolíše, sú to ľudia, ktorí 
nepýtajú, ale zamestnávajú 
iných a živia sa sami. Je to 
s t r e d n á  v r s t v a ,  k t o r á 
v celoštátnom meradle je 
z hľadiska príjmov do štátneho 
rozpočtu veľmi zaujímavá.   
   Majú v meste podnikatelia 
podmienky na rozvíjanie 
svojich aktivít? 
   - V zásade sú v Seredi 
ponúkané služby na slušnej 
úrovni a postupne sa segmenty 
obchodu a služieb zapĺňajú. Ak 
si prejdeme Sereď a pozrieme si 
stavby za posledných dvadsať 
rokov - je to väčšinou výsledok 
konkrétnych ľudí a spoločností, 
ktorí v Seredi niečo nové 
vybudovali. Čo sa týka 
p o d n i k a t e ľ s k e j  k o mis i e , 

nepreceňoval by som jej 
význam, faktom je,  že 
v mnohých prípadoch mala 
dobré nápady a bola nápomocná 
dobrým riešeniam, tak aby sa 
veci  r ieši l i  pragmaticky 
a zúčastnené strany - mesto 
i občania boli spokojné. 
   Čo považujete, prípadne v 
čom, kde vidíte najväčší 
podnikateľský počin v meste v 
uplynulom období? 
   -  K e ď  s a  b a v í m e 
o  n a j v ý z n a m n e j š e j 
podnikateľskej aktivite v meste 
je ťažko hovoriť o jednej 
a k t i v i t e .  J e d n o z n a čn ý m 
prínosom je však výstavba 
Priemyselného parku za 
M i l e x o m .  P o  v e ľ k ý c h 
peripetiách a problémoch, ale 
predsa sa začalo počas minulého 
volebného obdobia stavať a to  
bývalému vedeniu slúži ku cti. 
   Kde, v čom by seredskí 
podnikatelia-firmy mohli ešte 
výraznejšie pomôcť v ďalšom 
rozvoji a skvalitňovaní života 
občanov mesta Sereď. 
   - V prvom rade si myslím, že 
spolupráca mesto – podnikatelia 
nie je na požadovanej úrovni. 
Ak prácu a zakázky v meste 

budú dostávať prevažne cudzie 
firmy,  naši ľudia budú 
zaznávaní, podozrievaní – táto 
spolupráca bude stále na bode 
nula.      
   Mesto by malo vyslať signál 
a pokúsiť sa toto zmeniť. Potom 
môžu podnikatelia a firmy 
pomôcť nápadmi, technikou 
a myšlienkami, ale v prvom rade 
by o túto spoluprácu musel 
niekto stáť. Domnievam sa, že 
podnikatelia potrebujú mesto, 
a k o  m e s t o  p o t r e b u j e 
p o d n i k a t e ľo v .  To  v š a k 
predpokladá ústretovosť z oboch 
strán.  
   Konkrétne? 
   - Napriek všetkým týmto 
veciam by bolo vhodné aby 
mesto riešili veci čo najskôr. 
Preto sa treba veľmi aktívne  
uchádzať o kasárne na Váhu, 
aby sa čo najskôr dostali do 
majetku mesta. Platí to aj o 
predaji kaštieľa silnej firme, 
ktorá zabezpečí v horizonte 
piatich rokov jeho celkovú 
rekonšt rukciu.  Doterajšie 
rokovania sú celkom sľubné. V 
meste musíme vytvárať také 
podmienky pre investorov 
a nájomcov, aby v meste 
zostávali a neodchádzali. Už sa    
donekonečna  neotáčajme 
dozadu a neriešme otázky, ktoré 
aj tak už nemôžeme ovplyvniť. 
(Prečo nie sme okresom? Prečo 
tu nie je BMW, Peugeot?  Prečo 
skončila NHS?). Bavme sa 
o veciach, ktoré naše mesto 
posunú dopredu. 
 
                                            (bh) 

Ing. Martin Tomčányi: Máme podnikateľské prostredie? 
   Niekoľko volebných období 
je poslancom Mestského 
zastupiteľstva v Seredi Ing. 
MARTIN TOMČÁNYI. Je 
predsedom Podnikateľskej 
komisie MsZ. Na tému „Aké je 
v Seredi  podnika teľské 
prostredie“, sme začali aj aj náš 
rozhovor. 

AKÉ SÚ ZMENY V ÚZEMNOM PLÁNE? 
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Nezabudli sme 
   Pred dvoma rokmi  (19.1. 
2006) sa nad  maďarskou 
dedinou na kopci Borsó 
zrútilo lietadlo AN 24, ktoré 
prepravovalo vojakov z 
mierovej misie KFOR v 
Kosove späť do vlasti. Pri 
pamätníku 42 vojakov v 
maďarských Hejciach, ktorí 
zahynuli pri najväčšej tragédii 
v histórii slovenského 
letectva, si ich pamiatku 
pripomenuli príbuzní, 
predstavitelia rezortu obrany 
na čele s ministrom, ako aj 
obyvatelia obce. Akoby 
zázrakom prežil jediný 
človek. Medzi obeťami bol aj 
plukovník Ing. Štefan Ivan  
(1.10.1955-19.1.2006) zo 
Serede, ktorý bol v Kosove na 
inšpekčnej ceste. Patril medzi 
významných dôstojníkov, 
ktorý sa podieľal na výcviku 
vojakov do misií. Rodina a 
Seredčania sa s nim navždy 
rozlúčili 27. januára 2006. 

Stanislav Tvrdík: ZLOŽITÉ RIEŠENIE BYTOVÝCH PROBLÉMOV 

STOROČNÁ  BABIČKA  
 Anna Barborková.  Narodila sa 
ešte na začiatku minulého storočia, 
za Rakúsko-uhorskej monarchie. V 
období, keď Aponnyiho školské 
zákony chceli u nás, na „Felvidéku- 
H o rn ýc h  Uh r á ch “  n ač i s t o 
pomaďarčiť slovenský národ. Čítať 
a písať sa učila, keď sa začalo 
vojnové šialenstvo prvej svetovej 
vojny (1914-1918). Neskôr mladú 
dievčinu z Hrušového, z neveľkej 
osady pod Javorinou, v Novom 
Meste nad Váhom zobrala do svojej 

domácnosti slúžiť spisovateľka Ľudmila Podjavorinská.  
    Nemala ani osemnásť, keď ju o šesť rokov staršia sestra zlákala, aby 
prišla za ňou do Francúzska, kde si našla aj životného partnera Jána. 
Napokon sa za neho aj vydala. Pri Paríži sa im narodila aj jej prvá 
dcéra a po deviatich rokoch, keď sa vrátila domov, pod Vtáčnik, na 
Hornú Nitru, do Kamenca, odkiaľ bol jej muž, sa im narodili dvojičky 
chlapec a dievčatko. Z nich už žije len dcéra Anna, ktorá je na 
dolniakoch už takmer polstoročie a v Dolnej Strede sa  teraz stará aj  o 
svoju storočnú matku. 
  Drobná útla ženička sedí v kresle. Sluch jej už veľmi neslúži, no rada 
číta, najmä náboženskú literatúru. Keď vnuk Juraj zvýšeným hlasom 
pri jej uchu tlmočí naše otázky, tak o chvíľu prekvapujúco reaguje na 
niekoľko francúzskych fráz, ktoré vyslovil viceprimátor Peter 
Rampašek, mäkkými, ľúbozvučnými vetami, rečou krajiny  Gálskeho 
kohúta. Ako by v nej oživili mladé roky prežité vo Francúzsku, keď aj 
po takmer sedemdesiatich rokoch nezabudla reč krajiny, v ktorej v 
čase svetovej hospodárskej krízy v 30. rokoch minulého storočia 
hľadala obživu. 
   Anna Barborková sa presťahovala do Serede pred takmer tridsiatimi 
rokmi. Bližšie k svojim, k dcére Anne, ktorej muž Ján Paulen (1939-
2000) bol pred rokmi riaditeľom dolnostredskej Pórobetónky a potom 
účtovníkom v „zippke“.                Všetko najlepšie, babička!         (h) 

Poslanci neformálne 
   Z iniciatívy poslanca a 
predsedu Komisie verejného 
p o r i a d k u  M e s t s k é h o 
zastupiteľstva v Seredi  Bc. 
Ľubomíra Veselického sa zišli 
seredskí poslanci neformálnom 
stretnutí, aby si pohovorili o 
súčasnej bezpečnostnej situácii v 
uliciach Serede, ale aj niektorých 
ďalších problémoch a ich 
riešení. 

Daňový úrad v Trnave: 
O elektronických službách 
   Daňové riaditeľstvo SR 
pracovisko Trnava pozýva 
verejnosť na informačný deň 
k autorizovaným 
elektronickým službám, ktoré 
poskytuje daňová správa 
prostredníctvom Portálu 
daňovej správy SR www.drsr.
sk. Informačný deň sa 
uskutoční dňa 12.2.2008 
o 10.00 h v zasadacej 
miestnosti Daňového úradu 
Trnava, Hlboká 8/1, Trnava. 

   V súčasnosti mesto vlastní napríklad aj 23 
nájomných bytov.  
   - Máte pravdu. Pri ich prípadnom uvoľňovaní sa 
snažíme o ďalšiu maximálnu transparentnosť 
prenajatia  každého bytu. Okrem iného, vždy 
odporúčame losovanie budúceho nájomcu za osobnej 
účasti žiadateľov o nájomný byt. 
   Ale záujem o  získania napríklad aj nájomného 
bytu vzrastá. 
   -  Najmä o byty s menšou plošnosťou, preto mesto 
pripravuje výstavbu obytného súboru Dolnomajerská, 
dvoch bytových objektov, každý z nich po 16 bytov s 
prevahou jednoizbových bytov. 
  A kedy ich postavíte? 
  - Realizácia je podmienená zabezpečením 
finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja 
bývania. Veríme, že náš zámer bude úspešný a ešte v 
priebehu tohto roka začneme s výstavbou. 
   Vie sa však, že všade sú veľkým problémom 
neplatiči. 
   - A Sereď nie je výnimkou. Ešte v roku 1996 mesto 

vybudovalo byty na Trnavskej ulici, ktoré mali slúžiť 
ako náhradné bývanie pre vysťahovaných 
neplatiacich nájomcov. Ale mnohí z vysťahovaných 
občanov sa nepoučili.  Mnohí si myslia, že ich 
bývanie sa bude zabezpečovať akosi automaticky bez 
ich snahy a spolupráce. Uvediem jeden príklad, keď 
občan pri rozhovore so mnou dosť arogantne : „
Čakám rodinu, dajte mi by!, to je vaša povinnosť, 
mesto sa o to musí postarať.“ Argumentoval som s 
tým, že by bolo lepšie a rozumnejšie najskôr sa 
postarať o byt a potom aj o rodinu, ktorú treba  
zabezpečovať aj nájdením si zamestnania a neostávať 
v pozícii neustále sociálne odkázaného. Neraz ide o 
mladých ľudí, pričom niektorým sa nechce pracovať, 
no bývať chcú. Byty sú drahé a získať na ne potrebné 
financie je čoraz náročnejšie a ťažšie. Bytová komisia 
preto uvažuje o ďalšej možnosti riešenia zložitých 
bytových problémov. 
  O čo konkrétne ide? 
   -  Napríklad aj o ubytovanie neplatičov v  Uni-
bunkách, ubytovni, prípadne aj v noclahárni. 

Konkrétne o opakovane vysťahovaných občanov, aby 
mali aspoň kde prenocovať, prípadne o  rodiny s 
malými deťmi. 
   Ale o strechu nad hlavou sa predsa musia sami 
postarať predovšetkým ľudia, ktorých sa to týka. 
   - Súhlasím. Preto sa pravidelne venujeme 
predovšetkým kritickým prípadom, keď to občania už 
nedokážu. Maximálny dôraz kladieme na to, aby sa 
zlepšila disciplína v platení nájomného. Najčastejšie 
je to využívaním možnosti vydania nájomnej zmluvy 
na dobu určitú. V niektorých prípadoch na 6 
mesiacov. V prípade, že po uplynutí doby určitej u 
nájomcu správca nevykazuje dlh. Bytová komisia 
odporúča i predĺženie na dobu jedného roka. Aj 
individuálne hľadáme riešenia, aby sa občan neocitol 
na ulici medzi bezdomovcami. V bytoch na Trnavskej 
ceste sa preto nájomné zmluvy vydávajú len na tri 
mesiace. 
  Čo sa stane s bytmi  neplatičov? 
   - Od roku 2005 ich predávame v dražbe. Stalo sa to 
už v trinástich prípadoch. Do Fondu rozvoja bývania 
tak pribudlo vyše 5 miliónov 685 tisíc korún. 
   Okrem spomínaných bytov však mestu vlani 
pribudli aj ďalšie byty. Čo sa s nimi stalo? 
   - Ak myslíte na 16 bytov, ktoré mestu odovzdal ich 
doterajší nájomca Bytová agentúra ministerstva 
obrany, tak sme sa usilovali ich predajom posunúť k 
ďalším majiteľom. Formou dražby mesto predalo päť 
bytov a  verejnou súťažou ďalšie 4 byty. Do 
mestského Fondu rozvoja bývania tak pribudlo 
ďalších 12 miliónov 276 tisíc korún. Dražba ďalších 3 
bytov  sa pripravuje v mesiaci február. 
                                                                              (bh) 

   Riešenie bytovej otázky je kľúčovým problémom 
najmä mladých rodín. Aj v Seredi, kde mesto v 
súčasnosti vlastní 97 bytov.  Pred niekoľkými rokmi to 
bolo podstatne viac, no byty vo vlastníctve mesta boli od 
roku 1994 po schválení zákona o prevode vlastníctva 
bytov a nebytových priestorov predávané do vlastníctva 
nájomcov bytov. O aktuálnych problémoch bola aj naša 
debata s poslancom a predsedom Bytovej komisie 
Mestského zastupiteľstva STANISLAVOM 
TVRDÍKOM. 
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Poradie priorít 
  Na poslednom vlaňajšom 
za sa dnut í  M est ského 
zastupiteľstva poslanci 
schváli poradie priorít pri 
príprave projektov. 
  Na prvom mieste je 
rekonštrukcia Mestskej 
p o l i k l i n i k u .  Ď a l e j 
vybudovanie zariadenia 
opatrovateľskej  služby, 
revitalizácia zámockého 
p a r k u  a  a m f i t e á t r a , 
vybudovanie chodníka do 
H o r n é h o  Č e p e ň a , 
revitalizácia Malého parku-
N á m e s t i a  s l o b o d y , 
komplexná rekonštrukcia 
chodníkov a komunikácií, 
k o m p l e x n é  r i e š e n i e 
križovatku pri OD Lidl a 
S v e t e l n á  k r i ž o v a t k a , 
rekonštrukcia budovy kina 
Nova, Kanalizácia Horný 
Čepeň ,  Kasárenská a 
Dolnostredská, vybudovanie 
s o c i á l n o - z d r a v o t n o -
h o s p i c o v e j  s l u ž b y , 
rekonštrukcia štadióna, 
vybudovanie relaxačno-
oddychovej zóny-skanzem 
bývalé ženijné kasárne,, 
cyklostrasy Sereď-kaskády, 
vybudovanie kompostárne a 
s p r a c o v a n i e  b i o ma s y , 
zabezpečenie realizácie 
geovrtu za účelom získania 
termálnej vody a preverenie 
možností a podmienok 
vybudovania bezplatnej 
internetovej  siete pre 
o b č a n o v  m e s t a  a 
konkurenčnej ponuky na 
šírenie Digi TV, internet a 
telefón.                           

   Sú občania Serede vo svojom meste 
bezpeční? 
   - Každý  zodpovedný občan si názor 
na vlastnú bezpečnosť vytvára na 
základe vlastných skúseností. 
V rozhovoroch na túto tému ale 
najčastejšie počujem stanoviská, ktoré 
vychádzajú z cudzích a teda nie vždy 
objektívnych zdrojov. 80 percent 
občanov by na takúto otázku 
odpovedalo záporne. Ale sotva 3 
percentá z nich by mohli konkrétnym 
prípadom preukázať svoje tvrdenie. 
Verejnú mienku totiž stále viac 
vytvárajú reči o realite ako realita 
samotná. Moja odpoveď teda znie: „
Seredčania sú vo svojom meste rovnako 
bezpeční ako obyvatelia viac ako 1800 
sídelných útvarov tejto republiky.“  
   Ako vidíš situáciu v Seredi? 
   - Najprv by bolo hádam dobré 
vysvetliť pojem bezpečnosť občanov, 
ktorú tak neohrozujú iba drogoví díleri,  
či  kriminálnici ťažkého kalibru. Veď 
nebezpečenstvo pre ľudí predstavuje aj 
nezodpovedná jazda na motocykloch či 
autách. Zlomená ruka bude stále 
zlomenou rukou i keď k nej možno 
prísť  pádom na zľadovatelom chodníku 
alebo pri útoku mentálne obmedzeným 
gaunerom. Skúsme sa zamyslieť čo je 
pravdepodobnejšie, a aké sú reálne 
možnosti vedenia mesta na prijatie 
účinných preventívnych opatrení proti 
jednej, či druhej príčine uvedeného 
poškodenia zdravia. Tým vôbec 
nezľahčujem problematiku vplyvu 
predaja a užívania návykových látok 
a  s nimi súvisiacej kriminality, lebo s 
otázkami na túto tému sa stretávam 
naozaj veľmi často.  
   Prečo je téma bezpečnosti občanov 
stále taká aktuálna? 
   - Na túto otázku je veľmi ľahká 
odpoveď. Americký psychológ Araham 
Harold  Maslow ešte v roku 1943 
definoval hierarchiu ľudských potrieb. 
Za základné pomenoval fyziologické 
potreby a hneď na druhé miesto  dal 
potrebu bezpečia a istoty. Potreba 
bezpečia  vychádza z našej vnútornej 
fyzickej i psychickej konštrukcie. Je 
neoddeliteľnou časťou nášho života. 

Z tohto dôvodu má každá vyspelejšia  
spoločnosť inštitúcie, ktorých úlohou je 
bezpečnosť svojich členov chrániť.  
   Čo sa v Seredi z pohľadu ochrany 
občanov zlepšilo a čo zhoršilo? 
   - K odstráneniu predaja návykových 
látok i prejavov vandalizmu určite 
prispelo rozšírenie kamerového 
systému monitorovania verejných 
priestranstiev v centre mesta 
a  niektorých jeho okrajových častí.  
Ako negatívum vidím zánik 
psychologicko-poradenského centra. 
Bolo prvým kontaktom pre ľudí, ktorí 
chceli riešiť svoj problém závislosti či 
už na alkohole, hracích automatoch 
alebo iných látkach. Ako občan i 
poslanec ale s vážnymi obavami 
sledujem, že niektorí poslanci pri 
schvaľovaní rozpočtu mesta 
predkladajú návrhy na zníženie 
finančného rozpočtu jediného 
poriadkového útvaru, na ktorý majú 
sami dosah a tým je Mestská polícia. Je 
pre mňa alarmujúce, že v roku 2007 
zabezpečovalo dohľad nad poriadkom 
v meste iba 13 kvalifikovaných 
policajtov vrátane náčelníka a jeho 
zástupcu, pričom v roku 2001 ich bolo 
19. Otázku počtu disponibilných  
policajtov a s tým súvisiace  možnosti 
ich zaraďovania do služieb ale aj na 
odborný výcvik môže zodpovedne 
posúdiť iba odborník. Žiaľ, medzi 
poslancami nik s takouto odbornosťou 
nie je. Potom ako neodborníci vidia iba 
finančné náklady, ktoré by najradšej 
populárne rozdali športovcom, a na 
kultúru. Uniká im, že ak sa bude občan 
báť chodiť v meste, môžu mu ponúkať 
akékoľvek atrakcie. Nepôjde nikam, 
lebo potreby sebarealizácie (šport,
kultúra) sú v Maslowovej pyramíde 
hodnôt až na piatom mieste.  
   V čom spočívajú príčiny takýchto 
návrhov? 
   - Je to evidentne zaujatosť, čierno-
biele videnie problému a až trestuhodná 
neznalosť potrieb 17 tisícového mesta 
z pohľadu vytvárania priaznivých 
životných podmienok. Dnes sa už 
chvalabohu nik z poslancov neodváži 
nahlas povedať takú hlúposť, že 

policajti sa len rozvážajú v aute, lebo 
konečne pochopili, že ide o štandardnú 
hliadkovú činnosť, vďaka ktorej 
v prípade potreby  môže hliadka  MsP 
zasiahnuť do niekoľkých minút 
v ktorejkoľvek časti mesta. Najnovším 
šlágrom proti existencii MsP je 
argument nekvality niektorého zákroku 
policajtov. Policajt (podľa mňa) 
nekonal správne, preto mestskú políciu 
treba zrušiť! Je zaujímavé, že takýto 
postup je uplatňovaný iba pri 
rozhovoroch  o MsP. V iných prípadoch 
nie. Stalo sa, že v prípadoch nesprávnej 
liečby podal pacient sťažnosť na lekára. 
Žiaľ. No nikoho ani nenapadlo zrušiť 
kvôli tomu polikliniku. Preto hovorím 
v prvom rade o zaujatosti. 
   Zmenil sa prístup vedenia mesta k 
tomuto problému po voľbách v roku 
2006? 
  - Zásadným spôsobom  nie. Do 
zastupiteľstva sme predložili situačnú 
správu o technickom a personálnom 
stave Mestskej polície. Uznesením 
č.152 z júna 2007 po jej prerokovaní 
odporučilo zastupiteľstvo primátorovi 
prostredníctvom odborných útvarov 
a zástupcu MsP vytypovať objekt, do 
ktorého by mohla byť bola MsP 
presťahovaná. Prešlo viac ako pol roka 
a pán primátor  s odbornými útvarmi 
tento objekt stále hľadá. Napriek tomu 
dúfam, že sa situácia zlepší. Dnes 
pracuje na MsP 20 zamestnancov 
a rozpočet pre MsP bol schválený 
v navrhovanej výške.  
   A čo obvodné oddelenie PZ SR? 
Veď aj štátni policajti majú 
povinnosť chrániť občanov Serede.  
   - Odpoveď je v otázke. Do obvodu „
nášho“ OO PZ SR patria aj okolité 
obce. Preto v prípade náhlej potreby nie 
je vôbec isté, či hliadka obvodného 
oddelenia PZ bude v tom čase v Seredi. 
Hliadka MsP je tu vždy. Zatiaľ.       (bh) 

   Informácie sa na nás valia zo všetkých strán.  
Aj mesto Sereď má svoj systém poskytovania 
informácií pre obyvateľov do ktorého sa môžu 
aj zapojiť. Ako to niekedy býva, nie všetci 
z nich vedia. Okrem úradnej tabule a osobného 
kontaktu, základný rámec pre poskytovanie 
informácií je zákon č. 211/2000, ktorý 
umožňuje získať informáciu podľa požiadavky 
občan. Na základe žiadosti ju poskytuje aj naša 
samospráva.  

   V našom meste vychádzajú   bezplatne 

Seredské novinky, kde môžu získať občania 
informácie od prispievateľov z radov  
poslancov, vedenia a zamestnancov mesta, ale 
i od ostatných obyvateľov mesta.  

   Na veľmi dobrej úrovni je webová stránka 
mesta www.sered.sk, kde nájdete čerstvé 
informácie aj možnosť zapojiť sa do diskusie na 
otvorenom tematickom diskusnom fóre. 

    Na úrovni  regiónu vychádza mesačník 
MOST, ktorý otvorene a kriticky poukazuje 

nielen o problémoch v Seredi, ale aj v okolí. 
Z elektronických médií často vidíme redaktorov 
regionálnej televízie a ich príspevky priamo 
v káblovej televízií alebo v archíve na www.
rtvkrea.sk/ a do mesta prichádzajú novinári aj aj 
z iných novín a celoštátnych, alebo 
regionálnych televízií. 

 

   Mgr. Peter Rampašek, zástupca primátora 

Ako získame informácie o dianí v meste? 

Ľubomír  Veselický: Je naše mesto Sereď bezpečné? 

      Dlhoročný mestský kontrolór je prvé volebné obdobie vo 
funkcii poslanca Mestského zastupiteľstva v Seredi. Bc. 
ĽUBOMÍR VESELICKÝ je predsedom Komisie verejného 
poriadku MsZ.  
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NEPLATIČI 
   Problém s neplatičmi za 
nájomné  majú v každom 
meste. Výnimkou nie je ani 
Sereď.  Podľa informácií 
riaditeľa Bytového podniku 
Róberta Áča v meste je v 
osobnom vlastníctve 1693 
bytov, pričom ich vlastníci len 
na energiách podniku dlhujú 1 
620 721 korún.. Vo vlastníctve 
mesta je ešte stále 104 bytov, 
kde im neplatiči dlhujú 1 436 
965 korún. Bytový podnik sa zo 
všetkých síl snaží, aby si 
vlastníci, ale aj nájomníci bytov 
dlžoby  vyrovnali. Darí sa im to 
so striedavými úspechmi. Aj 
exekúciami.  V priebehu rokov 
2005-2007 pod hrozbou 
exekúcie napokon predali 15 
bytov, keď desiati nájomníci si 
pod tlakom dražby bytu 
napokon svoje podĺžnosti 
vyrovnali. Dražba hrozila aj 
najväčšej dlžníčke, no nedávno 
si svoju 180 tisícovú dlžobu 
voč i  mestu splatila. V 
súčasnosti sú najväčšími 
dlžníkmi nájomníci bytov s 52, 
37 a 30-tisícovými dlžobami... 

BUDEME MAŤ SOCIÁLNY DOM? 

(dokončenie z 1. str.) 
    
   Aj mesto Sereď má schválenú eurokomisiu  
v ktorej budú pracovať : 
  Predsedníčka komisie Ing. Eva Hanusová 
a členovia Ing. Eva Florišová, Ing. Rozália 
Lukáčová, Kvetoslava  Funtalová, Ing. Michal 
Kubala, JUDr. Zuzana Pastuchová , Ing.  Bystrík 
Horváth, Mgr. Peter Rampašek a  Ing. Jozef 
Prívozník. 
   K dispozícií je už i príručka “ Samospráva a euro 
I.“  ktorej spoluautorkou je aj prednostka Mestského 
úradu v Seredi Ing. Eva Hanusová . Takže čo nás 
v najbližšom období čaká? 
   Euro bude na Slovensku zavedené  – 1. januára 
2009 . Týmto dňom sa jediným zákonným platidlom 
na Slovensku stane euro. Od 1.1.2009 do 16.1.2009 
bude možné platiť ešte v obidvoch menách, avšak 
vydávať je možné už iba v euro – tzv. duálny obeh.  
   V júni 2008 bude stanovený Radou EÚ 
neodvolateľný konverzný kurz pre výmenu 
a prepočet zo slovenských korún na eurá. Bude 
stanovený ako koeficient so šiestimi číslami 
v  p o d o b e  1 E U R = X X , X X X X  S K K .       
Zaokrúhľovanie bude prebiehať až po prepočítaní 
sumy v slovenských korunách stanoveným 
konverzným kurzom na eurocenty. Zaokrúhľujú sa 
len výsledné sumárne položky (napr. záverečný súčet 
na faktúre ). Zavedenie eura nesmie poškodiť občana 
a spotrebiteľov. Poplatky občanov sa budú s 
výnimkou sankcií a pokút zaokrúhľovať na 
desaťeurocentov nadol.  
   Do jedného mesiaca po zverejnení konverzného 
kurzu je každá inštitúcia povinná duálne zobrazovať 
platby, ktoré sa vzťahujú na obyvateľov - fyzické 
osoby, napr. všetky maloobchodné ceny, výplatné 

pásky, hodnoty peňazí na účtoch, výpisy z účtov 
občanov, faktúry za služby občanom. To znamená aj 
v SKK a aj v EUR. Do 31.12.2008 bude cena ako 
prvá zobrazená v SKK a v druhom rade v EUR a od 
1.1.2009 sa poradie obráti. Toto duálne zobrazovanie 
cien je povinné do 31.12.2009.  
   Všetky zmluvy uzatvorené v SKK zostávajú 
v platnosti, platí kontinuita kontraktov. Sumy 
stanovené v SKK sa prepočítajú konverzným kurzom 
na EUR.  
   V oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva sa do 
konca roka 2008 vedú všetky výkazy v slovenských 
korunách a od 1.1.2009 v eurách. 
   Orgány štátnej správy a samosprávy budú 
zodpovedné za prípravu všetkých právnych aktov 
nevyhnutných pre zavedenie eura vo svojej 
pôsobnosti. Každý subjekt bude zodpovedný za 
svoju organizačnú prípravu prechodu na euro, 
vrátane prispôsobenia informačných systémov. 
Náklady, ktoré vzniknú subjektom pri príprave na 
euro si každý hradí sám. Tieto nebudú 
kompenzované z verejných zdrojov.   
 

   Na zasadnutí Komisie sociálnych vecí a 
zdravotníctva, ktorej predsedníčkou je Mgr. Marta 
Némethová, sa hovorilo predovšetkým o zámere 
vybudovať Stredisko zdravotnej starostlivosti pre 
starších ľudí aj s geriatrickými jaslami. 
  Ešte predtým vedúca oddelenia vnútornej správy 
Mestského úradu v Seredi Kvetoslava Funtalová 
informovala o zriadení útulku pre bezdomovcov v 
priestoroch Domu kultúry. 
   „Zariadenie pre opatrovateľskú službu by sme 

chceli vybudovať v terajších priestoroch lekárne na 
poliklinike aj potrebnou nadstavbou,“ informovala 
Mgr. Marta Némethopvá. 
   V súčasnosti sa diskutuje o dvoch alternatívach. S 
kapacitou pre 22 a 34 osôb. Samozrejme, že všetko 
závisí od možnosti získania potrebných finančných 
prostriedkov. Mesto sa o ne mieni uchádzať aj z 
európskych fondov. V prvom prípade by išlo o 
investíciu približne 26 miliónov a v druhom o 36 
miliónov korún. 

  Kaufland a benzínka 
   Už koncom tohto roka (v mesiaci 
november) by v Seredi malo v 
Seredi pribudnúť ďalšie obchodné 
centrum Kaufland. S jeho 
budovaním na ploche 29 250 
štvorcových metrov sa začne už v 
najbližšom období v priestoroch 
oproti ďalšiemu supermarketu Billa 
na Cukrovarskej ulici. Obchodné 
centrum (OC) bude pozostávať z 
dvoch prevádzkových celkov. V 
Obchodnom centre I. bude 
veľkokapacitná široko sortimentná 
predajňa potravín, drogéria a 
priemyselného tovaru pre 
domácnosť. V OC II. bude 
prenajímateľný priestor pre obchod 
a služby. K dispozícii tu bude aj 
parkovisko pre 236 osobných 
automobilov. Hneď vedľa bude 
stáť aj benzínové čerpadlo s 
výdajnou všetkých druhov 
pohonných látok a kvapalného 
propán-bután pre cestné motorové 
vozidlá. Okrem kiosku tu budú 
mať šoféri k dispozícii aj 
umyváreň automobilov. 

Euro sa priblížilo: Čo nás čaká? 



(pokračovanie  zo str.1) 
1. Práca poslancov vlani 
vo  volebnom období 2007- 10  
dostala nové dimenzie vzhľadom 
k odstráneniu 
anonymity hlasovania 
novým elektronickým 
hlasovacím 
zariadením. Každý 
občan si takto  môže 
na webovej stránke 
mesta pozrieť a 
skontrolovať postoj 
každého poslanca 
k jednotlivým bodom rokovania 
Mestského zastupiteľstva (MsZ). 
Poslanci  v roku 2007 boli 
prezentovaní  aj   pred televíznymi 
kamerami dvoch regionálnych 
televízií, ktoré robili spravodajstvo 
z rokovaní.  Skoro 300 rozhodnutí 
formou uznesení  počas 11 
rokovaní MsZ, ktoré sa uskutočnili 
počas 17 dní, dáva obraz  o práci 
poslancov. Niekedy sa i dosť 
zaiskrilo, keď sa prezentovali 
rôzne pohľady na riešenia, ale i to 
patrí k práci poslancov. Dôležité 
je,  že sme sa posunuli o kus  

vpred v plnení cieľov v prospech 
lepších podmienok pre život 
občanov mesta, čo ma ako 
viceprimátora teší a dáva chuť 

pracovať ďalej na  
úlohách v tomto roku. 
Celoštátne printové 
média tiež priniesli počas 
roka 2007 niekoľko správ 
z rokovaní nášho 
zastupiteľstva. 
Predovšetkým o 
rozvojových projektoch.  
   2. Všetky rozhodnutia 

poslancov majú svoj význam, ale 
pre chod mesta sú veľmi dôležité 
rozhodnutia ohľadom rozpočtu 
mesta od ktorého sa odvíjajú 
všetky činnosti v meste. Som 
veľmi rád, že či už rozpočet alebo 
jeho zmena,  ktoré predkladám na 
rokovanie MsZ,   boli komisiami 
podporené a poslancami  bez 
väčších problémov schválené. 
Takže môžeme začať aktivity 
v meste oveľa skôr, ako minulý 
rok keď sa finišovalo na záver 
roka s prácami v meste. Dôležité 
boli aj prijaté Všeobecne záväzné 

nariadenia mesta  a rozhodnutia 
o nasledujúcich prioritách mesta 
v nasledujúcom období. 
3. V tomto roku sa na prízemí 
Mestského úradu pripravuje 
zriadenie klientského centra. Veľa 
úsilia nás bude stáť aj prechod na 
novú európsku menu – euro.  
Verím, že komisia pre zavedenie 
eura, ktorej som členom, svoju 
prácu zvládne a tiež    pomôže 
prekonať obavy hlavne starších 
ľudí v meste. Očakávame tiež  
obdobie výziev na čerpanie 
z prostriedkov EU, začiatok 
výstavby nových nájomných 
malometrážnych bytov na 
Dolnomajerskej ulici, ďalšie 
súvislé opravy ciest a chodníkov, 
riešenie  dopravnej situácie 
v meste, realizáciu cyklochodníka 
do Horného Čepeňa, kruhového 
objazdu  na Šulekovskej ulici  
a tiež mnohé ďalšie aktivity na 
ktoré sa môžu občania tešiť. 
Budem veľmi rád, keď poslanci 
budú ťahať za jeden povraz, aby 
sme mohli zvýšiť rýchlosť plnenia 
cieľov.   

Otvorene a nahlas 
   Neraz sa potrebujeme 

vyhovoriť, povedať 
niekomu o svojich 

problémoch. Radostiach aj 
starostiach. Upozorniť na 

dobré počiny, kriticky 
poukázať na nedostatky, 
aby kompetentní urobili 

nápravu a podobne. 
Pochvalne aj kriticky 

poukázať na problémy 
okolo nás.  Treba to 

povedať vždy adresne, 
otvorene a nahlas. Takouto 

tribúnou názorov, 
pripomienok a návrhov 

občanov Serede by mohla 
byť aj takáto rubrika, ako 
uverejňujeme v tomto čísle 

Seredský hlas ľudu. 
Veríme, že nám napíšete o 
vašich radostiach, ale aj 

starostiach a potom 
spoločne budeme hľadať 

riešenie a odpovede u 
kompetentných. Bez obáv. 

Bez anonymity.   

Aký bol vlaňajšok, aký bude tento rok: Odpovedá Peter Rampašek 
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Ako ďalej Slovenská pošta? 
   Koncom roka 2007 sa naplno prejavili nedostatky Slovenskej pošty 
v Seredi, keď vzhľadom na práceneschopnosť doručovateľov 
a nedostatočných priestorových podmienkach dochádzalo 
k oprávnenej nespokojnosti občanov mesta so službami ktoré si platia.  
  Budova  pošty ešte z tridsiatich rokov minulého storočia nespĺňa 
požiadavky na rýchle a kvalitné služby a aj preto intenzívne prebiehajú 
rokovania aj na úrovni vedenia mesta s vedením Slovenskej pošty na 
zlepšenie súčastného stavu. Výsledkom rokovaní je i prísľub 
Slovenskej pošty,  že urobí maximum pre riešenie tohto stavu.  A aj 
preto v tomto roku by sa mal rekonštruovať budova starej pošty. 
Navyše prebiehajú rokovania aj o zriadení pobočky pošty v Seredi 
v nových priestoroch. Zároveň riaditeľ Regionálneho poštového centra 
Ing. Urban ponúka spoluprácu seredským podnikateľom 
prostredníctvom služby Pošta – Partner  pri poštových službách.   

Na slovíčko, občania! 
 
(dokončenie z 3. str.) 
   Napriek sviatkom vandali 
nespali. Pokoj nemala vianočná 
výzdoba, smetné nádoby, dopravné 
značenie  a čuduj sa svete ani okná 
Základnej školy na 
Hviezdoslavovej ulici. Cez 
posledný víkend niekto 
bezdôvodne  rozbil 7 okenných 
tabúľ, čo je škoda asi 4000.-Sk. 
Skúsme v tomto roku spoločne 
pôsobiť proti vandalizmu! 
Pretože sa tešíme z oslabujúcej sa 
zimy navštevujeme plesy.  
Všetkých aj touto cestou 
pozývam na  mestský ples ktorý 
bude dňa  2. februára 2008 
v Dome kultúry. Oslávme 
spoločne fašiangy, začnime rok tak 
ako sa patrí. 
   Pár slovami ešte k silvestrovskému 
ohňostroju.  Po vlaňajšej skúsenosti, 
keď samozvaní „raketoví anarchisti“ 
v dave čakajúcom na mestský 
ohňostroj, odpaľovali svoje zásoby  
a hrdinsky sa predvádzali, keď sa na 
miesto sústredenia prisťahovali „
vytrvalostní opilci“ a z jedného auta sa 
vyvalila zásoba rakiet väčšia ako 
zabezpečilo mesto, sme nadobudli 
presvedčenie, že je to nebezpečné, 
nekontrolovateľné a zbytočne drahé. 
Ranná novoročná skúsenosť, keď 
babičky idúce do kostola nadávali pri 
prekračovaní stoviek rozbitých fliaš od 
sektu Hubert, keď na pľaci pred 
gymnáziom bolo „božie dopustenie“, a  
keď zodpovedný pracovník dostal 
kárne opatrenie za nesplnenie 
povinností organizácie čistenia 
priestoru, sme sa rozhodli, že Silvester 
bude bez mestského ohňostroja. 
Myslím, že to rozhodnutie bolo 
správne. Ušetrené peniaze môžeme 
zmysluplnejšie využiť. 
   Aj keď sa teraz nechcem veľmi 
zaoberať prácou, treba povedať,  že 
všetky aktivity spomínané 
v minulých vydaniach našich 
noviniek sa posunuli  kvalitatívne 
dopredu  a dvom najzávažnejším sa 
dostalo pozornosti i v najvyšších 
politických a hospodárskych 
kruhoch. 
  Všetkým občanom mesta Sereď 
prejem v roku 2008 zdravie, 
šťastie, pokoj, lásku a pohodu. 
Nech sú všetky Vaše kroky 
sprevádzané  úspechmi a uznaním. 
Nech Mesto Sereď je sprevádzané 
iba tými správnymi činmi jeho 
obyvateľov,  pracovníkov 
mestského úradu i volených 
predstaviteľov.  Nech sa zvýši 
kvalita  života a spokojnosť 
obyvateľov  nášho mesta. 
               Mgr. Vladimír Vranovič 
              primátor Mesta Sereď 
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Ing. JOZEF PRÍVOZNÍK: 
1. Som poslancom prvé volebné 
obdobie, ako poslanec mám možnosť 
sa dostávať  
viac do centra 
r i e š e n i a 
p r o b l é m o v 
v  mest e . 
Myslím si, že 
súčasné MsZ 
p r a c u j e 
v zložení, 
ktoré môže 
p r i n i e s ť 
tomuto mestu 
vyriešenie mnohých aj doteraz 
nevyriešených a odkladaných 
problémov. Za svoj osobný prínos 
považujem riešenie situácie Mestskej 
polikliniky, obnovy a údržby 
mestských komunikácií a chodníkov 
a predovšetkým príprava a následná 
realizácia chodníka do Horného 
Čepeňa, ktorú si občania možno už 
konečne aj vymodlili. 
2. Tých rozhodnutí bolo viac, za 
najdôležitejší považujem rozpočet 
mesta na rok 2008, ale aj nový 
rokovací poriadok MsZ, ktorý sa 
musíme učiť dodržiavať a tým 
prispieť k zefektívneniu a skráteniu 
rokovaní  MsZ. 
3.Budem rád realizácii chodníka do 
Horného Čepeňa,  kruhovému 
objazdu na Šulekovskej ul. a 
ďalšiemu postupu pri údržbe ciest 
a chodníkov mesta. Za najdôležitejšie 
však  p ovažuj em eurofond y, 
realizáciu  pripravených projektov 
a  p r í p ravu  n ových ,  ďa lš iu 
revitalizáciu Mestskej polikliniky 
(oprava, údržba a zateplenie objektu). 
Ďalej riešenie využitia kaštieľa 
a  z á m o c k éh o  p a rk u ,  a  a j 
prostredníctvom mestského rozhlasu 
v spolupráci s prílušnými inštitúciami 
mesta upozorňovať na  neporiadok, 
špinu a skládky odpadov, ktoré  si 
robíme len my, občania Serede.            

POSLANCI: AKÝ BOL VLAŇAJŠOK, AKÝ BUDE TENTO ROK 

Bc. ĽUBOMÍR VESELICKÝ: 
1.  Hodnotenie práce poslancov 
prináleží v prvom rade občanom. 
Hnevá ma, že kolegovia poslanci pri 
hlasovaní o novom 
rokovacom 
poriadku povýšili 
možnosť 
používania 
mobilov nad svoju 
povinnosť zaoberať 
sa rokovaniam 
zastupiteľstva 
výhradne vecami 
verejnými. Úroveň rokovaní 
zastupiteľstva považujem za nízku. 
Nedochvíľnosť, nesústredenosť a 
neukáznenosť to sú žiaľ časté rysy 
našich rokovaní. Nemôžem povedať, že 
svoj mandát vykonávame vždy 
zodpovedne a  profesionálne.  
2.  Za najdôležitejšie rozhodnutie 
považujem založenie obchodnej 
spoločnosti Mestská poliklinika podľa 
uznesenia 28/2007 z februára minulého 
roku. Z dvoch dôvodov. Prvým je 
splnenie  zákonnej povinnosti mesta 
vysporiadať sa s existenciou MsP v jej 
predchádzajúcej forme  a druhým 
vytvorenie  podmienok pre nový 
spôsob riadenia tohto zariadenia, ktorý 
by mal priniesť jeho efektivitu a 
technický rozvoj.  
3.  Za najdôležitejšie považujem múdre 
investovanie do budúcnosti. Pre mňa to 
bola a je investícia, ktorá peniaze 
prináša. Teda geovrt a vybudovanie 
vykurovacieho systému podobne ako 
má už roky Galanta, ktorá termálnou 
vodou vykuruje celé sídlisko Sever. V 
tomto smere už rozhodnutie padlo na 
decembrovom zasadnutí MsZ v roku 
2007. Geovrt sa dostal v poradí priorít 
až na 15. miesto. To prakticky 
znamená, že sa o ňom bude možno 
hovoriť, ale k realizácii v najbližších 
rokoch nedôjde. V budúcom roku 
budem opätovne iniciovať projekt 
detského dopravného ihriska. V 
uplynulom roku to žiaľ nevyšlo.  

1. Ako hodnotíte prácu poslancov MsZ za vlaňajšok aj s 
osobným podielom -aktivitou na jeho činnosti?  
2. Aké rozhodnutie MsZ považujete za najdôležitejšie, 
respektíve, čo sa podľa Vás nepodarilo dosiahnuť?  
3. Čo považujete (prajete si, prípadne budete iniciovať ), aby sa 
v meste realizovalo v tomto roku?  

JUDr. MICHAL IRSÁK: 
1. Neprináleží mi hodnotiť prácu poslancov. Išlo by o sebahodnotenie. 
Hodnotenie toho ako ktorý poslanec vykonáva funkciu poslanca podľa 
môjho názoru patrí počas volebného obdobia občanom - voličom, 
najmä na verejných zhromaždeniach. 
Hodnotenie patrí aj primátorovi mesta, 
pretože on je vykonávateľom rozhodnutí 
poslancov. Preto vie posúdiť správnosť, 
či výhodnosť každého rozhodnutia 
poslaneckého zboru. Mimochodom 
doteraz žiadne verejné zhromaždenie 
občanov Mesta Sereď zvolané nebolo. 
Škoda!  
2. Za najdôležitejšie rozhodnutie 
považujem schválenie Rozpočtu Mesta Sereď. Podľa môjho názoru je 
dobrý, vyvážený a v rámci finančných možností zohľadnujúci potreby 
občanov a mesta. Ďalšími rozhodnutiami sú rozhodnutia týkajúce sa 
eurofondov. Vo vnútorných otázkach za najdôležitejší právny 
dokument považujem prijatie Rokovacieho poriadku MsZ. Je však zlé, 
že sa táto miestna právna norma vážne porušovala, napr. hlasovaním 
iného poslanca za iného poslanca, porušovaním zásad rokovania 
predsedajúcim a poslancami a inými deliktami. Budem dbať a 
zasadzovať sa o prísne dodržiavanie tohto predpisu upravujúceho 
pravidlá správania sa poslancov a zúčastnených na rokovaniach MsZ.  
3. Predovšetkým mi ide o kvalitu života občanov v Meste Sereď vo 
všetkých oblastiach. A to predovšetkým mi ide o čistotu, poriadok, 
krásu a zdravé prostredie. Preto z pohľadu týchto priorít sa budem tak 
ako doteraz zasadzovať o tieto okruhy a činnosti, a to ako vo svojom 
volebnom obvode, tak aj v rámci celého mesta. Navrhujem a budem 
navrhovať z tohto pohľadu napr. rekonštrukciu ul. Pekárskej. Táto je v 
centre mesta Sereď a treba sa pozrieť ako vypadá zlá cesta bez 
obrubníkov, chodníky zlé, v čase dažďa blato a neporiadok. Celkovo 
je táto ulici ošarpaná, smutná, nepôsobí mestsky. Určite by jej oprava, 
alebo rekonštrukcia zvýšila kvalitu života občanov, avšak aj úpravou 
priestorov pred Mestským úradom v Seredi. Chcem ďalej pokračovať 
v presadzovaní budovania ohrádok okolo smetných košov. Táto vec sa 
podľa môjho názoru osvedčila. Chýbajú na ďalších uliciach. Mám aj 
iné návrhy týkajúce sa čistoty a poriadku v Meste Sereď 

Mgr. MAREK TÓTH: 
1. Mojím hodnotením práce MsZ v Seredi za 
uplynulý rok nie je ani spokojnosť, no ale ani úplná 
nespokojnosť. Podarilo sa 
vyriešiť viacero 
komplikovaných situácií, ktoré 
sa dlhodobo neriešili. Veľa vecí 
sa v minulosti robilo 
netransparentne a žiaľ na "účet" 
mesta a teda všetkých jeho 
občanov. Osobne som rád, že 
sa s mojím prispením podarilo 
pripraviť a presadiť VZN na 
ochranu nefajčiarov (ktorému 
žiaľ aj niekoľkí poslanci nerozumejú), vybudovať 
"ostrovček" na ul. M.R.Štefánika pred kostolom, a 
tiež sa podarilo presadiť, aby sa v tomto roku 
pripravila výstavba chodníka na Vinárskej ulici, 
budovanie detského ihriska na Garbiarskej ul. 
(dokončenie na jar 2008), mnoho ďalších vecí.  
2.  Za najvýraznejšie rozhodnutie MsZ považujem 

riešenie Mestskej polikliniky, kde prišlo k jej 
transformácii a výraznému zlepšeniu hospodárenia. 
Manažment, ktorý ju momentálne vedie usporiadal 
vzťahy a financie a dá sa povedať, že situácia sa 
výrazne lepší. Ostáva veriť, že konečne sme našli 
správnu cestu pre smerovanie tohto zdravotného 
zariadenia.  
   Napriek týmto a iným dobrým výsledkom v tomto 
roku je potrebné povedať, že sú veci, ktoré sa urobiť 
nepodarilo, a to z rôznych dôvodov (nezhoda 
názorov poslancov, nejasná predstava o realizácii na 
MsÚ a iné). Napriek tomu dúfam, že sa i tak nájde 
zhoda pri hlasovaní poslancov, pokiaľ pôjde o vec 
prospešnú pre mesto a jeho obyvateľov.  
3. V tomto roku by som bol rád a budem svoju 
aktivitu upriamovať na vybudovanie chodníka 
Vinárskej ulici (kde je značná frekvencia chodcov), 
na rozvoj športovísk pre verejnosť, aj na snahu mesta 
o získanie finančných prostriedkov z rôznych 
fondov, a o vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za 
rozhodnutia na Mestskom úrade.  

Mgr. MARTA NÉMETHOVÁ: 
1. Mne neprislúcha hodnotiť 
prácu poslancov. Mal by to 
urobiť 
primátor. 
2. Schválenie 
výstavby 
chodníkov do 
Horného 
Čepeňa a 
zriadenie 
útulku pre ľudí 
bez prístrešia. 
3. Rekonštrukcia mestskej 
polikliniky. Iniciovať budem 
zaradenie opatrovateľskej  
služby, rekonštrukciu klubov 
dôchodcov, ubytovňu ľudí bez 
prístrešia, pernziónu pre 
seniorov, kanalizáciu v Hornom 
Čepeni. 
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Nový chodník 
   Máme nový chodník od 
Billy po Mládežnícku ulicu. 
Trošku mi tam chýba ten 
trávnatý výbežok, na ktorý 
som bol už rokmi zvyknutý, 
no chodiť po novom je chodiť 
po novom. Konečne na ňom 
nestojí voda a je dostatočne 
široký. Opäť môžeme chodiť 
do mesta ako slušní a čistí 
občania tohto mesta. Ďakujem 
všetkým aktérom na danej 
rekonštrukcií.  

Daniel Loffler 
Diskusné fórum 14. 1. 2008 
 
Autobusová stanica 
Dokedy bude slúžiť 
autobusová stanica v meste 
ako parkovisko SAD pre 
autobusy?  Doporučujem 
prehliadku po 22.00 hod. cez 
týždeň alebo počas víkendu. 
Môžeme byť "pyšní" na toto 
skvostné parkovisko 
autobusov v centre mesta!  

Daniel Krivosudský 
Diskusné fórum 12. 12. 2007 
 

Ostrovček 
  Musím pochváliť toho kto 
zabezpečil vybudovanie 
ostrovčeka pred kostolom. Pre 
nás staršie ženy, ktoré 
chodíme z kostola je to 
vynikajúce. Takýto ostrovček 
by sa mohol urobiť aj na 
Námestí slobody pri predajni 
Orange. Veľmi by to 
pomohlo.  
 
Katarína zo Serede 
Diskusné fórum 

 Mestská poliklinika Sereď, s.r.o.,  
I. Krasku 2464/38, 926 01 Sereď 
Vyhlasuje výberové konanie 

na prenájom priestorov za účelom prevádzkovania bufetu v priestoroch 
Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o. 

Záujemcovia o účasť na výberovom konaní si môžu vyzdvihnúť podmienky výberového 
konania na  sekretariáte Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o., I. Krasku 2464/38, 926 01  Sereď 
v pracovné dni od 7,00 do 15,00 hod. 
Termín na predloženie záväzných ponúk: 4.2.2008 do 15,00 
Miesto na predkladanie záväzných ponúk: sekretariát Mestskej polikliniky Sereď, s.r.o., I. 
Krasku 2464/38, 926 01  Sereď. 

  MICHAL NOSKOVIČ: 
 1. Po voľbách v roku 2006 okrem iných 
neuralgických bodov z minulosti bolo bezodkladne 
potrebné riešiť pretrvávajúci problém „Poliklinika“. V 
priebehu roka 2007 po 
transformácii na obchodnú 
spoločnosť bol k 31. 
decembru 2007 
dosiahnutý vyrovnaný 
rozpočet, ktorý spoločnosť 
Lotos Centrum Bratislava 
(poverená krízovým 
riadením) vo svojom 
vstupnom projekte 
plánovala, hoci daný stav 
tomu nenasvedčoval.  
 2.  Návrh rozpočtu polikliniky na rok 2008 schválený 
MsZ  činí v položke dotácia z MsÚ-nulu. V minulosti 
vynakladané milióny Sk môže mesto využiť na iný 
účel. Je potrebné povedať, že zastaralé zariadenia sa 
vymieňajú, kultúra sociálnych zariadení nadobúda 
štandard, zlepšuje sa park sanitiek a tak ďalej. 

   Zníženie vekovej hranice zo 70 rokov na 65 rokov a 
zníženie 30 percent z daňovej povinnosti za pozemky, 
stavby ba bývanie a samostatne stojace garáže. 
3.   Štyri roky ako člen Komisie verejného poriadku v 
predchádzajúcom volebnom období a rok ako 
poslanec MsZ som vyvíjal snahu o zvýšenie 
bezpečnosti pre chodcov medzi mestským úradom a 
kostolom. Koncom roka 2007 bol pre spokojnosť 
občanov-chodcov vybudovaný cestný „ostrovček“. 
   Komisia životného prostredia v snahe vytvárať u 
občanov stále väčší záujem o zveľaďovanie, 
skultúrňovanie verejných priestranstiev v máji v roku 
2007 nadviazala úzku spoluprácu so základnými 
školami v meste. Kde inde pôsobiť na občanov ak nie 
už na samotných žiakov. Na školách už úspešne 
prebieha separácia odpadov, najmä spoluprácou Mgr. 
Róberta Gablika a riaditeľov škôl. Za zvlášť 
všestranne rozvíjajúcu osobnosť človeka-žiaka 
považujem projekt Zelená škola, ktorý som osobne 
presadzoval a ktorý bol aj koncom minulého roka 
poslancami schválený. Projekt vychováva a rozvíja 
hlbší vzťah k poriadku a čistote. 

Ing. MARTIN TOMČÁNYI: 
1. Prácu poslancov môžu najlepšie hodnotiť občania. Bolo by 
vhodné urobiť aspoň dvakrát za volebné obdobie verejné 
zhromaždenie, aby sme si vypočuli ich hodnotenie. Ja si dovolím 
tvrdiť, že väčšina z nás má konkrétne 
predstavy o dobrých veciach, ktoré 
by boli pre Sereď prospešné. Otázka 
presadenia a následná realizácia je 
však mnohokrát problematická, 
u väčšiny poslancov však podpora 
pre rozvojové aktivity je.  
2. Dôležitých rozhodnutí, ktoré MsZ 
riešilo bolo viac. Problém 
polikliniky – stabilizácia, zreálnenie 
rozpočtu, odvrátenie hrozby 
exekúcie. Pokračovanie v ďalšom 
rozvoji Priemyselného parku, ktorý 
vznikol v minulom volebnom období a ukazuje sa ako správna 
vec, ktorá bude prínosom v príjmovej časti rozpočtu i v otázke 
zamestnanosti. Načrtnutie oddychovej zóny – Zámocký park – 
Loď Riviera – Kasárne na Váhu. 
  Čo sa dosial nepodarilo dosiahnuť je vyvodenie zodpovednosti 
voči konkrétnym ľuďom, ktorí ako zodpovední pracovníci zlyhali.  
  V tomto roku by som bol rád, aby bol kladený dôraz na urýchlené 
vypracovávanie projektov na získavanie prostriedkov 
z mimorozpočtových zdrojov a fondov. Treba si uvedomiť, že 
nikto to za nás neurobí. Pripraveným šťastie praje, 
pretože  občanov zaujímajú výsledky (hmatateľný posun v oblasti  
možností športovania, verejného poriadku, zdravotnej 
starostlivosti, infraštruktúry a pod). 

STANISLAV TVRDÍK: 
1. Podľa mňa sa práca poslancov zlepšila na 
vyššiu odbornú úroveň. Ich práca je aj 
prostredníctvom 
regionálnej televízie pod 
kontrolou verejnosti. 
Prínosom je aj nový 
systém hlasovania. 
2.  Za najdôležitejšie 
považujem schválenie 
mestského rozpočtu. 
Škoda, že sa neuskutočnilo vybudovanie 
kruhového objazdu na Šulekovskej ulici, o 
ktorý sa už dlhodobo zaujíma verejnosť.- 
3.  Aby sa začala výstavba 32 
malometrážnych bytov na Dolnomajerskej 
ulici, o ktoré je veľký záujem. Ďalej, aby sa 
konečne vybudoval spomínaný kruhový 
objazd a odvodnili sa garáže na Fándlyho 
ulici. 

RSDr. JOZEF KOVAROVIČ 
1. V podstate je dobrá spolupráca bez 
ohľadu koho poslanci reprezentujú. Ale 

niekedy sa mi nepáči „
klubové“ 
usmerňovanie pri 
hlasovaní. Myslím si, 
že poslanci by  mali 
vždy rozhodovať len a 
len v prospech 
občanov. 
2. Okrem iného zvlášť 

ma potešilo, keď sa prijali opatrenia na 
skvalitnenie zdravotno-sociálnych služieb. 
Teraz len, aby sa realizovali. 
3. Konečne vyriešiť obnovu a využitie 
kaštieľa, aby sa stal centrom spoločenského 
a kultúrneho života občanov. Otázka 
zvýšenia bezpečnosti občanov mesta. Súvisí 
s tým aj zlepšenie materiálno-technických 
podmienok. Viac by sme sa mali venovať 
nielen všeobecnému historickému 
povedomiu, najmä mladých ľudí, ale aj 
dejinám a osobnostiam nášho mesta. Je 
smutné, keď mnohí z nás nepoznajú 
napríklad naše významné osobnosti 
minulosti, ale aj súčasnosti. Nevedia 
napríklad, kto bol PhDr. A. Noskovič, V.
Puchardta, F. Kubač, V. Plevza, J. Fischer, 
PhDr. J. Paštéka a podobne. 

POSLANCI: AKÝ BOL VLAŇAJŠOK, AKÝ BUDE TENTO ROK 
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. Lepší kontakt s občanmi! 
   Nemálo občanov má niekedy aj 
oprávnené výhrady na kvalitu 
v y b a v o v a n i a  p o t r e b ný c h 
úradných vecí na rôznych 
inštitúciách. Čo robia na 
Mestskom úrade v Seredi na 
zlepšenie tohto stavu,  odpovedá 
prednostka Mestského úradu v 
Seredi Ing. EVA HANUSOVÁ:  
 „P o s ud z o va n ie  k va l i t y , 
rýchlosti, ale aj ochoty 
vybavovania záležitostí na 
našom úrade, je subjektívnym 
n á z o r o m  o b č a n o v ,  čo 
rešpektujeme. V záujme 
ďalšieho zlepšenia, skvalitnenia 
a  s p r u ž n e n i a  c e l e j 
administratívy, ale aj odbornej 
č i n n o s t i  v y b a v o v a n i a , 
p r i p r a v u j e me  z r i a d e n i e 
kancelárie prvého kontaktu s 
našimi občanmi, ktorí si 
prichádzajú na úrad vybavovať 
konkrétne záležitosti. Na 
jednom mieste, uvažujeme s  
prebudovaním priestorov na 
prízemí, kde im naši pracovníci 
poskytnú komplexne všetky 
potrebné informácie, kde, čo a 
ako treba vybavovať aj s 
tlačivami. Poradia, usmernia a 
v y b a v i a  s t r e t n u t i a  s 
konkrétnymi pracovníkmi, aby 
nemuseli chodiť na viaceré 
miesta a neraz aj zbytočne.“ 

   Predplatné environmentálnych 
časopisov. Tlač materiálov, propagačných 
letákov a bulletínov aktivít Zelenej školy 
(pre rodičov, občanov mesta). Nákup 
materiálu na pestovanie rastlín (liečivé, 
okrasné, izbové) kríky a stromy  
v školskom areáli.    Nákup 
environmentálnych vzdelávacích 
programov , videokaziet , DVD. 
Odmeňovanie žiakov za aktívnu účasť 
v projektoch a v súťaži o najzelenejšiu 
triedu. Vybudovanie eko-učebne. Postupnú 
výmenu žiaroviek za úsporné žiarovky 
a regulačných termoventilov na 
radiátoroch. Tlač mimoriadneho čísla 

Fándlovín –školského časopisu, ktoré budú 
celé venované environmentálnej tematike 
a aktivitám Zelenej školy. Postupnú 
výmenu splachovačov na WC za úsporné 
a vodovodných batérií na fotobunku.    
   Riaditeľ školy sa dňa 12.12.2007 
zúčastnil zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva, na ktorom poslancov mesta 
oboznámil s cieľmi projektu Zelená škola. 
Viacerí poslanci MsZ veľmi aktívne 
podporili projekt a hlasovaním 
požadovanú sumu  182.500,- Sk schválili. 
Budeme robiť všetko, čo je v našich silách, 
aby sme získanú dôveru a pomoc nášho 
mesta využili čo najefektívnejšie nielen 

v prospech  žiakov školy ale všetkých 
obyvateľov mesta. Poslanci Mestského 
zastupiteľstva v Seredi môžu  byť svojim 
prístupom k podpore ochrany životného 
prostredia  vzorom pre všetky ostatné 
samosprávy. Patrí im naša srdečná vďaka. 
          PaedDr. Jana Psotová,                                 
          koordinátorka projektu Zelená škola             

ZŠ Juraja Fándlyho v Seredi sa uchádza o titul Zelená škola! 

Do projektu Zelená škola sme sa prihlásili ako jediná škola v meste Sereď. Po 
vypracovaní akčného plánu a zasadnutiach kolégia zelenej školy prišiel riaditeľ 
školy PaedDr. Jaroslav Čomaj s návrhom osloviť poslancov Mestského 
zastupiteľstva a požiadať ich o finančné prostriedky z rozpočtu mesta na 
podporu aktivít projektu na rok 2008. Žiadali sme ich na: 

Nocľaháreň pre 
ľudí bez prístrešia 
   V snahe pomôcť občanom 
mesta, ktorí stratili z rôznych 
príčin strechu nad hlavou 
pred nástrahami zimy na 
začiatku  roka 2008 začala 
svoju prevádzku noclaháreň 
na základe rozhodnutia MsZ. 
Noclaháreň po splnení 
všetkých podmienok 
hygienikov prináša novú 
kvalitu života pre týchto 
ľudí. V nocľahárni okrem 
spokojného spánku 
a možnosti osobnej očisty 
prebiehajú aj rozhovory ako 
ďalej  pokračovať v živote. 
Vedenie mesta sa snaží vrátiť 
týchto ľudí do normálneho 

života  hlavne tým,  že im 
pomáha vybaviť osobné 
doklady potrebné pre 
evidenciu na úradoch 
a nájdenie práce. Tvrdý 
režim v nocľahárni bez 
možnosti požívania alkoholu 

zabezpečuje Ing. Ján 
Himpán, ktorý už má v tejto 
oblasti skúsenosti. Zatiaľ 
noclaháreň má piatich 
klientov a funguje  napriek 
obavám bez problémov.  

Seredská čipka 
   História, tradície a 
zvyky našich predkov 
akoby sa neraz strácali v 
našom nezáujme ich 
zachovať pre budúce 
generácie. Preto treba 
oceniť úsilie seredských 
čipkárok A.Chlebcovej, Ľ. 
Hudákovej a B. 
Lihanovej, ktoré sa s 
veľkým zanietením starajú 
o to, aby v nás ostala aj 
táto ľudová tvorivosť. 
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Primátor:  
Mgr. Vladimír Vranovič 
mobil: 0905 556 879 
Viceprimátor:  
Mgr. Peter Rampašek 
 0905 592 707 
Prednostka: 
Ing. Eva Hanusová   
 0907 736 841 
 
Vnútorná správa:  
 Kvetoslava Funtalová  
0918 450 854 
Ekonomické oddelenie:  
 Ing. Eva Florišová 
  0918 450 855 
Životné prostredia: 
 Mgr. Róbert Gablík 
  0905 335 839 
Školstvo, mládež a tel. 
kultúra:  
 Ing. Rozália Lukáčová 
  0918 450 853 
Správa majetku mesta:   
JUDr. Zuzana Pastuchová 
 0918 450 851 
Investičná výstavba:  
Ing. Vladimír Práznovský  
 0907 983 608 
Územný plán a stavebný 
poriadok: 
 Ing. Anna Halabrínová  
 0918 450 852 
 
                       www.sered.sk 

                   mu@sered.sk. 

K r i t é r i á  pre poskytovanie dotácií na športovú činnosť 
• registrácia vo zväze, na MV SR, prihlásenie do súťaže 
•  počet družstiev v súťažiach (kolektívny šport), počet registrovaných členov v súťažiach (individuálny šport) 
•  dosiahnuté športové výsledky za predchádzajúce obdobie a počet odohratých majstrovských zápasov 
•  pravidelná tréningová činnosť (minimálne 2 krát týždenne) 
•  pravidelné organizovanie súťaží pre deti a mládež 
•  zameranie sa na prácu s deťmi a mládežou 
•  predloženie schváleného rozpočtu klubu na príslušný kalendárny rok, umožniť nahliadnutie zamestnancom 

MsÚ do účtovných dokladov ŠK a TJ za účelom možnej kontroly zúčtovania poskytnutej dotácie 
•  podpora masového športu a športu pre všetkých 
                                                                                                                      Róbert Stareček, predseda športovej komisie 
 
K r i t é r i á  pre poskytovanie dotácií na školstvo 
• účasť na celoslovenských a medzinárodných súťažiach 
•   podpora talentovanej mládeže, jej prezentácia pred širokou verejnosťou 
•  voľnočasové aktivity zamerané na protidrogovú závislosť, telesný a duševný vývoj mládeže 
• rozvoj partnerských vzťahov škôl a školských zariadení 
• podpora spoločných aktivít a stretnutí rodičov, žiakov, pedagógov a ostatných priaznivcov škôl a školských 

zariadení 
                                                                                                          Antónia Bánovská ,  predsedníčka školskej komisie 

 
 
K r i t é r i á    pre poskytovanie dotácií pre oblasť sociálnej pomoci, charity, humanitárnej 
starostlivosti, zdravotníctva a zdravotne postihnutých   
• podpora aktivít humanitárneho a charitatívneho charakteru organizovaných pre obyvateľov mesta, organizovanie 

podujatí pre deti z detského domova, pre deti nezamestnaných a sociálne odkázaných občanov mesta, pre 
dôchodcov,  

•  realizácia kultúrnych, telovýchovno-športových a turistických aktivít pre deti bez rodín a pre deti zo sociálne 
odkázaných rodín, 

• podpora aktivít zameraných na vytváranie podmienok na realizáciu kontaktov žien na materskej dovolenke a ich 
detí, 

• podpora činnosti zväzov a združení pracujúcich na území mesta Sereď, ktoré sú  zamerané na oblasť humanity 
a charity, 

• podpora a pomoc pre zdravotne postihnutých občanov (dospelých a detí), najmä projekty na realizáciu 
rekondičných pobytov zdravotne postihnutých občanov zameraných na upevňovanie vzťahov v rodinách 
zdravotne postihnutých a medzi rodinami navzájom,  

• podpora aktivít zameraných  na rozvoj kultúrnych a telovýchovno-športových  aktivít zdravotne postihnutých 
občanov a dôchodcov, 

• podpora aktivít zdravotne postihnutých občanov ako doplnkových foriem ich liečenia, pracovného a 
spoločenského uplatnenia, najmä sezónneho, či víkendového charakteru, 

• vytváranie zdravého náhradného rodinného zázemia, hlavne u detí bez rodičov, 
• projekty zamerané na podporu zdravia a preventívnu zdravotnú starostlivosť. 
                                                                             Mgr. Marta   Némethová,   predsedníčka sociálno-zdravotnej komisie 
 
                                                                                   
K r i t é r i a  pre poskytovanie dotácií  - kultúra- pre oblasť záujmovo-umeleckej činnosti 
a kultúrnej aktivity 
• doba existencie skupiny alebo činnosti jednotlivca a zameranie činnosti 
• výsledky dosiahnuté celkovo 
• výsledky dosiahnuté za posledné obdobie 
• podiel skupiny alebo jednotlivca  na kultúrno-spoločenskom živote mesta 
• prínos skupiny alebo jednotlivca na kladnej reprezentácii mesta v regióne i mimo neho 
• zabezpečenie vlastných prostriedkov na spolufinancovanie  projektov, 
• pre oblasť reprezentácie mesta 
• výsledky skupiny alebo jednotlivca dosiahnuté za posledné obdobie  úroveň a spôsob reprezentácie mesta  
                                                                                          Michal Koričanský,  predseda kultúrnej komisie 

VÝZVA MESTA SEREĎ  
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď na rok 2008 
v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sereď č. 5/2006 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď. 

Termín predkladania projektov je 28. február 2008 

Však mesto 
to zaplatí...(!?) 
    V ostatných rokoch 

2006 až2008 mesto Sereď  
sa muselo postarať, teda 

zabezpečiť na mestské trovy 
šesť pohrebov občanov. 
Naposledy, na začiatku 
roka „mestský pohreb „
vystrojilo“ 45-ročnému 

občanovi Z., ktorý po bitke 
zomrel. Náklady na pohreb 
predstavovali približne 11-

tisíc korún. Pred dvoma 
rokmi na  ťarchu mesta 

ostal aj pohreb jeho otca... 
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 Čo sa zmenilo v meste počas  
prvého roku volebného obdobia: 
-inštalované  elektronické hlasovacie 
zariadenie pre poslancov 
- vytvorená komisia pre eurofondy 
-nové vedenie Mestskej polikliniky 
- zlepšenie pracovného prostredia pre 
zamestnancov mesta 
- lepší prístup na  parkovisko pred 
úradom 
- nové prvky vianočnej výzdoby mesta 
-nový asfaltový koberec na uliciach 
Dolnomajerská,  Dlhá,  Veterná, 
Jilemnického,             Lúčna. Slnečná 
-nová zámková dlažba na chodníkoch  
M.R..Štefánika, Cukrovarská, Nám. 
Slobody 
-nový bezpečnostný ostrovček pred 
kostolom 
- nový mestský informačný uličný 
systém pre obyvateľov a návštevníkov 
mesta  
-nové prvky oddychu a informovanosti 
občanov pred  Jednotou 
-nový asfaltový  povrch železničného 
prejazdu v Hornom Čepeni 
- n o v é  b ezp ečnos tn é  zvod id lá  
a osvetlenie pri Domove dôchodcov 
-nové svetelné body v meste  
a automatizácia piatich odberných 
miest verejného osvetlenia 
-nový chodník na cintoríne v Hornom 
Čepeni 
-nové miniihrisko s umelou trávou na 
Mestskom štadióne 
- vyčistené mesto od väčšiny čiernych 
skládok 
- nové ohrádky na odpadové nádoby 
-nové detské ihrisko na Legionárskej 
ulici 
- obnovený hlavný kríž a zvonica 
v Strednom Čepeni 
- obnovená fasáda a reliéf na Mestskom 
múzeu 
 -nová forma informovanosti občanov 
prostredníctvom regionálnej televízie 
KREA 
-možnosť zapojiť sa cez webovú 
stránku mesta do diskusie o meste 
-nový príspevok pre novorodencov vo 
výške 6000 Sk 
- zníženie hranice veku na 65 rokov na 
úľavu dane z nehnuteľností. 

ĽUDIA A UDALOSTI V HISTÓRII SEREDE 
8. januára 1874 v Šuranoch zomrel 
prekladateľ Anton Kardhordó (narodil sa 
31. mája 1797 v Šaštíne-Stráže). Po 
vysviacke za kňaza v roku 1822 pôsobil 
ako kaplán v Seredi a od roku 1825 bol 
farárom v Šintave. Z nemčiny preložil do 
bernolákovčiny učebnicu náboženstva. 
Roku 1858 založil nadáciu pre chudobných 
žiakov. 
14. januára 1866 sa v Trnave narodil 
náboženský spisovateľ a kňaz ThDr. Ján 
Ochaba (zomrel 2. decembra 1954 v 
Chtelnici). Ako kaplán pôsobil aj v Seredi. 
15. januára 1924 sa v Seredi narodil 

divadelný režisér, kritik, historik a teoretik 
Alexander Noskovič (zomrel 15. júna 
1975, pochovaný je v Seredi).  Počas štúdií 
v Trnave založil v roku 1944 Akademické 
divadlo. Neskôr sa venoval pedagogickej a 
vedeckej práci. Spolupracoval s 
rozhlasom. Zaoberal sa aj scénografiou. 
Bol spoluzakladateľom Zväzu divadelných 
umelcov. Jeho významným dielom je 
štúdia Začiatky slovenského ochotníckeho 
divadla. 
18. januára 1940 sa v Seredi narodila 
č e s k o - s l o v e n s k á  ľ a h k o a t l e t i c k á 
reprezentantka, učiteľka a trénerka Oľga 

Kubovičová-Hajmassyová. V roku 1956 
sa stala majsterkou republiky v behu na 
100 metrov, v behu na 60 m skončila na 3. 
miest. Ako prvá žena na Slovensku skočila 
do diaľky viac ako 5 metrov. 
19. januára 1795 sa v Skalitom, okres Čadca 
narodil národnokultúrny dejateľ a cirkevný 
hodnostár Pavol František Gombár (zomrel 3. 
februára 1870 v Trnave). V rokoch 1819-1822 
bol farárom v Seredi. 
25. januára 1543 zomrel kráľovský 
hodnostár Alexej Thurzo (narodil sa okolo 
roku 1490). V roku 1523 získal aj hrad a 
panstvo v Šintave. 
 

     Dňa 5. januára  2007 sa v kostole sv. 
Jána Krstiteľa v Seredi uskutočnil 
vianočný koncert chrámového 
speváckeho zboru Gaudete. 
     Spevácky zbor Gaudete začal svoju 
činnosť pod týmto názvom v roku 2007, 
hoci tradícia chrámového spevu v Seredi je 
oveľa dlhšia. Súčasný spevácky zbor má 
takmer 40 členov a pôsobí pod vedením 
Mgr. Andrey Ruczovej. Zameriava sa na 
skladby sprevádzajúce obrady v kostole 
predovšetkým počas vianočných 
a veľkonočných sviatkov, ale nevyhýba sa 
ani skladbám s úpravou ľudových piesní, či 
gospelovému spevu. Krátko po svojom 
vzniku vydal súbor, aj  vďaka štedrej 
pomoci sponzorov, svoje prvé profilové 

CD pod názvom Spievajme Pánovi.   
     S cieľom spríjemniť vianočné obdobie 
širšej verejnosti zbor vystúpil počas Vianoc 
aj v Sládkovičove a na koncerte v Seredi. 
Prezentoval sa 18 skladbami, ktoré 
účastníci koncertov milo privítali a ocenili 
potleskom. 
     Týmto chceme poďakovať našim 
sponzorom a všetkým ostatným za účasť na 
našom koncerte a prejavenú podporu. 
Našou snahou je naďalej rozvíjať tradíciu 
zborového spevu v Seredi aj takouto 
koncertnou činnosťou. 
     Bližšie informácie o činnosti, zložení 
a aktivitách zboru nájdete aj na inernetovej 
stránke www.gaudete.eu.     
                                                             (jps)     

 

Vynikajúci koncert chrámového zboru  Gaudete  
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Štátne sviatky: 
1. január - Deň vzniku 
Slovenskej republiky 

5. júl - Sviatok sv. Cyrila a sv. 
Metoda 

29. augusta – Výročie 
S lo ve n s ké ho  ná ro d n é ho 
povstania 

1. september -Deň Ústavy 
Slovenskej republiky 

17. november -Deň boja proti 
totalite 

Dni pracovného voľna: 
6. január —Zjavenie Pána 
(Traja králi - vianočný sviatok 
pravoslávnych kresťanov) 

21. marca – Veľký piatok 

24. marca - Veľkonočný 
pondelok 

1. máj - Sviatok práce 

8. máj - Deň víťazstva nad 
fašizmom 

15. septembra -Sedembolestná 
Panna Mária 

1. novembra - Sviatok 
všetkých svätých 

24. december -Štedrý deň 

25. december -Prvý sviatok 
vianočný 
26. december - Druhý sviatok 
vianočný 

  Naša škola získala za aktivity 
a spoluprácu na projektoch UNICEF 
ocenenie. Tento projekt je súčasťou 
g l o b á l n y c h  a k t i v í t  U N I C E F 
prebiehajúcich tak v rozvojových ako i 
rozvinutých krajinách pod názvom: 
Education for Development, teda 
Výchova pre rozvoj. Téma prezentácií, 
ktorých sa zúčastnili žiaci 5. a 6. 
ročníka  11. decembra 2007  boli práva 
detí. Počas nich si žiaci hovorili 
o svojich právach, o tom, čo je im 
dovolené robiť, čo ľudia, ktorí sú za 
nich  zodpovední, musia pre nich 
urobiť, aby  boli šťastní, zdraví a v 
bezpečí. Samozrejme, bola reč i o tom, 
že aj deti majú určité povinnosti voči 
ostatným deťom a dospelým, pretože aj 
oni majú svoje práva.. 
   V rámci projektu sme v škole a v 
uliciach nášho mesta robili počas 
decembra predaj vianočných pohľadníc 
UNICEF. Vianočné pohľadnice 
UNICEF predávali členovia ŽP, ktorí 
sa stali dobrovoľníkmi UNICEF. Boli 
nádherné, maľované s úmyslom 
pomáhať. Od známych i menej 
známych autorov, ale všetky pre 
jedného adresáta–deti, ktoré najviac 
potrebujú pomoc, sú na nás odkázané. 
Kúpou pohľadnice sme im pomohli aj 
my.  Spolu sa predalo 321 pohľadníc 
a vyzbieraná suma bola 8 281 Sk. 
Ďalšou aktivitou, ktorá nás čaká 
v mesiaci máj bude Týždeň modrého 
gombíka.  Už teraz sa tešíme 
a pripravujeme na jej priebeh.  
           PaedDr. Jana Psotová, ZŠ 
J.Fándlyho Sereď 

Škola priateľská deťom 

   Upozorňujeme  prevádzkovateľov malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia v meste Sereď        na ich 
oznamovaciu povinnosť v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 
401/1998 Z. z. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia 
v platnom znení a VZN mesta Sereď č. 1/2007 o ochrane 
ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým 
zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď, 
najneskôr do 15. februára 2008 oznámiť mestu Sereď, 
oddeleniu životného prostredia, údaje potrebné pre výpočet 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2008 podľa 
skutočnosti roku 2007. 
    Oznámenie podávajú právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie za každý malý zdroj 
znečisťovania ovzdušia osobitne, pričom sa za malý zdroj 
v podmienkach mesta Sereď považujú technologické celky 
obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív 

so súhrnným tepelným príkonom do 0,3 MW (300 kW), 
ostatné technologické celky nepatriace do kategórie 
veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia, 
skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, 
zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú 
súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania 
ovzdušia. 
  Nesplnenie si tejto oznamovacej povinnosti podlieha 
podľa § 8 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien 
a doplnkov, pokute do výšky 20.000,-Sk. 
   Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie 
výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia“  je možné 
vyzdvihnúť si na oddelení životného prostredia MÚ 
v Seredi alebo na internetovej stránke mesta www.sered.sk 
v sekcii „TLAČIVÁ, ŽIADOSTI“. 

VÝZVA PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 

NAŠA DAŇ ZA KVALITU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

   Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Štátny 
pedagogický ústav a metodicko-pedagogické centrá 
zorganizovali v školskom roku 2006/2007 už jubilejný 50-
tý ročník celoslovenskej prehliadky tvorivosti učiteľov 
známe ako Pedagogické čítanie. Pedagogické čítanie je 
súťaž písomného spracovania vlastných metodických 
skúseností, ktorej sa zúčastňujú pedagógovia, ktorých práce 
sú zdrojom inšpirácie pre iných pedagógov a sú 
uplatniteľné v rámci procesu výchovy a vzdelávania 
v školách a školských zariadeniach. Prispieva k zvyšovaniu 
úrovne výchovy a vzdelávania a poskytuje pedagógom 
príležitosť na výmenu praktických skúseností, 
aktivizujúcich metód a foriem výchovno-vzdelávacej práci 
a rozvíja pracovnú iniciatívu pre pedagogickú tvorivosť, 
vytvára priestor pre zverejňovanie nových prístupov 
k výchove a vzdelávaniu a súčasne je podnetom 
k zvyšovaniu ich odborného rastu.  
   Oceňovanie autorov sa uskutočnilo v októbri 2007 
v Piešťanoch. V kategórii prác SŠ bola 1. miestom 
ohodnotená práca učiteľky Obchodnej akadémie v Seredi 
PaedDr. Mariany Kamenskej. Názov jej práce bol – 
Tvorivé písanie vo výučbe slovenského jazyka a literatúry 
a príbuzných predmetov. 
   Pani Kamenská, čo  vás viedla zúčastniť sa 
celoslovenskej tvorivosti učiteľov Pedagogické čítanie ? 
- Slovenský jazyk a literatúru  a občiansku náuku vyučujem   
už od roku 1984. Neskôr som si aprobáciu rozšírila 
o predmet etická výchova. V mojej pedagogickej práci som 
vždy hľadala nové metódy a formy ako zefektívniť 
vyučovací proces. Po 20.tich rokoch učenia som však 
začala pociťovať  únavu a vyčerpanosť. A vtedy prišla 
ponuka absolvovať Letnú školu tvorivého písania. 
S menšími obavami som sa prihlásila. Nikdy som totiž 
nemala ambície stať sa spisovateľkou, ale som túžila naučiť 

sa niečo nové, ako „
obzvláštniť“ vyučovanie SJL. 
A preto práve ten týždeň 
v Mojmírovciach na Letnej 
škole vzbudil vo mne opäť 
pocit radosti z učenia, nielen 
SJL, ale aj OBN a ETI. 
V nádhernom prostredí 
klasicistického kaštieľa 
obkoleseného anglickým 
parkom zažilo 40 účastníkov 
z celého Slovenska priam „
bohémsky“ týždeň. V tvorivých 

dieľnach sme sa hrali na spisovateľov, hercov, maliarov, 
spevákov, striasli sme zo seba strach a obavy a zážitkovou 
formou nás lektori naučili nové metódy tvorivého 
vyučovania. Celý týždeň sme tvrdo pracovali, ale stálo to 
za to. Po Letnej škole som sa prihlásila na 2 – ročné 
špecializačné a inovačné štúdium, ktoré bolo súčasťou 
projektu British council Slowakia, ŠPÚaM-P centra 
Bratislavského kraja v Bratislave.  
Alternatívne vyučovanie slovenského jazyka a literatúry 
zaujalo aj študentov našej   školy v Hevi klube – v krúžku 
tvorivého čítania a písania.  
   Čo si, pani učiteľka, želáte do budúcnosti pre seba, 
žiakov a všetkých pedagógov ? 
   -Hlavne neustrnúť, neupadnúť do stereotypu, nenechať sa 
odradiť nespočetnými diktátmi, slohovými prácami, 
previerkami a všetkým iným, čo číha nielen na učiteľov 
slovenčinárov. Tvorivým vyučovaním sa dá spríjemniť 
každá vyučovacia hodina. Rada by som sa o svoje 
skúsenosti podelila aj s inými kreatívnymi pedagógmi, ktorí 
prejavia záujem o alternatívne vyučovanie.                                                                                          
                                                            Marica Petrovičová 

PaedDr. Mariana Kamenská: Prirodzená tvorivosť učiteľa 
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MÁTE ZÁUJEM O DORIEŠENIE 
SVOJEJ BYTOVEJ SITUÁCIE? 
   Mesto Sereď oznamuje dobrovoľnú dražbu na 
nehnuteľnosti: 3 troj-izbové byty číslo 13,15 a 16 
vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa v 
katastrálnom území mesta Sereď, Garbiarska ul. 
51/52. 
   Dražba sa uskutoční dňa 21. 2. 2008  o 9. h. 
 – byt číslo  13 s vyvolávacou cenou   1,110.000,-   
Sk o 10,00 hodine 
 – byt číslo 15 s vyvolávacou cenou   1,110.000,-   
Sk o 11,00 hodine  
– byt číslo 16 s vyvolávacou cenou   1,380.000,-   
Sk. 
  MIESTO DRAŽBY: Mestský úrad Sereď – 
veľká zasadačka Dražobná  zábezpeka u všetkých 
bytov je: 100.000,- Sk. Vstupné do dražobnej 
miestnosti :  100,- Sk za osobu a deň. 
 TERMÍN OBHLIADOK: 
   1.:  12. február 2008  o 16,00 hod. 
   2.:  13. február 2008 o 16,00 hod.  
   Nepremeškajte túto atraktívnu ponuku 
a príďte i Vy urobiť svoje podanie.  
   Bližšie informácie  nájdete na: www.sered.sk. 
Stretnutie záujemcov sa uskutoční vždy pri 
bytovom dome Garbiarska 51/52. Bližšie 
informácie budú poskytnuté i na MsÚ Sereď, 
oddelenie vnútornej správy: tel.: 031/7892392. 

Rozlúčili sme sa: 
  Na seredskom cintoríne sa 
najbližší príbuzní, priatelia 
a známi rozlúčili s: 
Helenou Šúryovou, Jozefom 
Ďurišom, Jozefínou 
Nemetzovou, Editou 
Nedomovou, Milanom 
Horváthom, Helenou 
Kamenárovou, Petrom 
Zmajkovičom, Máriou 
Korytárovou, Bernardom 
Královičom, Margitou 
Rutovou, Viktóriou Gálovou, 
Emíliou Butkovou. 

KINO NOVA 

  Mesiac január 2008 v 
Mestskom múzeu v Seredi: 
Stále výstavy:  
Predhistória seredského regiónu 
Hrad Šintava 
Výstavy: Archeologický 
výskum hrad Šintava a Sereď v 
dobových pohľadniciach, 
Zachráňme kaštieľ v Seredi 

DOM KULTÚRY 

FEBRUÁR: O 19. hodine 
2.2. : Rozpad manželstva (SR). 
3.2.: Vášeň a cit (VB/USA 
5.-6.: Sila srdca: (VB/USA) 
7.-8.2.: Edith Piaf  (F) 
9.-10.2.: Americký gangster (USA) 
12.-13. 2.: Alvin a Chipmunkovia 
14.-15.2.: Gympl (Č) 
16.-17.2.: Vlak do Yumy )USA 
19.-20.2.: Resident Evil: Zánik 
21.2.: V ten večer (USA) 
22.-23.2.: Som legenda (USA) 
26.-27.2.: Once (Ískro) 
28.-29.: Noc dlhá 30 dní (USA) 
 
Detské predstavenia  (15. hod.): 
10.2. Spláchnutý )USA) 
24.2.: Škaredé káčatko a ja (D) 

Mestské múzeum 

NAPÍŠTE NÁM! 
  Majú vaši najbližší a 
priatelia okrúhle jubileum, 
alebo oslávili nejakú inú 
významnú udalosť vo 
svojom živote? Alebo 
poznáte vo svojom okolí 
človeka niečím výnimočným 
a podobne? Ak chcete, aby 
to vedeli aj iní, nielen vo 
vašom dome, či na vašej 
ulici, ale v celej Seredi, tak 
nám napíšte, alebo nás na 
nich upozornite, radi  to 
potom uverejníme.   

K významnému životnému 
jubileu srdečne 
blahoželáme: 
Františke Mikulášikovej,  
Elene Martincovej,  
Anne Barborkovej 
 

Manželstvo uzatvorili: 
Kornel Loci a Lenka Božíková, 
Ján Kurbel a Alena Sokolová, 
Daniel Bukovský a Zuzana 
Černá,  
Tomáš Slovák a Zuzana 
Moravčíková,  
Ing. Ľuboš Vranka a Ivana 
Scherhauferová. 
 

Slávnostne sme uvítali: 
Tamaru Pšenkovú,  
Zuzanu Helienkovú 

Disco paráda 
   Dom kultúry pozýva všetky deti 
na detskú Disco parádu, ktorá bude 
dňa 27. februára o 16. hodine v 
estrádnej sále Domu kultúry.. 
Vstupné je 30 Sk. Podujatia bude 
spestrené bohatým kultúrnym 
programom s tancom, spevom a 
súťažami. Samozrejme, aj s 
občerstvením. 

AKÁ BOLA KULTÚRA V SEREDI 
Michal Koričanský,  manažér Domu kultúry v Seredi: 
- Činnosť Domu kultúry bola vlani veľmi rôznorodá s množstvom 
vydarených podujatí. Okrem tradičných výchovno-vzdelávacích 
akcií,  záujmu návštevníkov sa tešili už tradičné Zábavy nielen pre 
pokročilých. Veľmi vydarený bol koncert pri príležitosti 
nedožitých narodenín seredského hudobníka Jarka Červenku. 
Tradične veľkému záujmu sa tešia vystúpenia Radošinského 
naivného divadla a rozhlasová relácia Repete pre Ivana.  Vystúpil 
aj Tišnovský komorný orchester so speváckym zborom. 
  Chcem ešte spomenúť, že v priestoroch Domu kultúry pravidelne 
nacvičuje 6 hudobných skupín.  
   Verím, že prínosom bude aj Free time club v Nove. 

Pravidelne ich vídame a obdivujeme ich talent a umenie 
pri väčšine slávnostných podujatí, ktoré  v  bývajú v 
Sobášnej sieni MsÚ v Seredi. 

KINO NOVA V SEREDI  
     ponúka na   
     prenájom 

  VOLNÝ BUTIK  
  v nákupnom centre 
   (s  rozlohou 40 m2) 
mesačný prenájom cca 
7.000,- Sk. 
  
Info: 0903/726266.  



15 

 CHCETE HRAŤ FUTBAL?   ŠKF 
Sereď oznamuje svojim mladým 
futbalistom, ročník narodenia 
1999, 2000 a 2001, ktorí 
navštevovali v roku 2007 futbalové 
tréningy na štadióne ŠKF Sereď, že 
futbalová činnosť prípraviek začína 
tréningami v telocvični na ZŠ P.O. 
Hviezdoslava, rovnako ako 
v minulom roku, každú sobotu od 
9.00 hod. až do soboty 15. marca 
2008.    

STRETLI SA HVIEZDY SEREDSKÉHO BASKETBALU 

    Pozoruhodný, zatiaľ priebežný 
úspech dosiahli mladí odchovanci 
basketbalového oddielu Lokomotíva 
Sereď, keď v súťažnom ročníku 
2007-2008 postúpili z regionálneho 
(oblastného) predkola basketbalovej 
súťaže, v kategórii kadetov- 
chlapcov, narodených v rokoch 1992 
a 1993, do dorasteneckej ligy 
kadetov, ktorá má celorepublikový 
rozmer. 
   Ovocie poctivej a odbornej práce 
v školskom športovom stredisku pri 
Základnej škole Juraja Fándlyho, pod 
vedením riaditeľa školy PaedDr. 
Jaroslava Čomaja, máme zase 
predostreté na pomyselnom stole 
športových lahôdok. Títo chlapci už 
od útleho veku (od 1. ročníka ZŠ) 
trénujú a derú parkety telocviční, či 
nepodarenú palubovku „športovej 
haly“ pri Obchodnej akadémii. Prvé 
kroky pod vedením Mgr. Ľudmily 
Lukáčovej, Mgr. Oľgy Godályovej 
a Alberta Kúdelu naznačili, že v Seredi 
sa opäť objavila partia školákov, 
ktorým hra intelektu, akou basketbal 
nesporne je, prirástla k srdcu.  
   Výrazný, málo vídaný úspech 
v športovom obzore mesta Sereď, sa 
dostavil v jednom z basketbalových 
centier Slovenska, pod Tatrami vo 
Svite. Trénerka Mgr. Jolana Čomajová, 
pokračujúca v odbornom vedení 
chlapcov, zožala obrovskú poctu, keď 
sa na jej hrudi  objavila zlatá medaila 
trénerky-majsterky Slovenska a na 
hrudiach útlych chlapcov sa trblietal 
kov rovnakého rangu.  „Hejková“ – 
ako ju vtedy skandovaním volali 
nadšenci z radov rodičov, sa ocitla na 

rukách  týchto fanúšikov, priamo 
v extraligovej hale Chemosvitu. 
Skandovalo sa: „Majstri, majstri!“. 
Potokom tieklo detské šampanské 
a hrdí otcovia darmo zakrývali slzy.  
   Prišlo však obdobie, keď športový 
hrací poriadok tento mančaft doslova 
rozbil a rozdelil ich na dve skupiny, 
podľa vekovej kategórie. Obe družstvá 
sa doplnili mladšími resp. staršími 
hráčmi a prvé mesiace boli doslova 
krízové. Hlavné jadro zostalo z hráčov 
narodených v roku 1993, káder sa 
doplnil o mladších spoluhráčov. Vtedy 
dostal šancu od basketbalového 
o d d i e l u  Lo k o m o t í v y  S e r eď , 
v ys o k o š k o l s k ý  š t u d en t  R i šo 
Kamenský, dovtedy pôsobiaci ako 
asistent trénerky Mgr. Čomajovej, 
vnuk  zan i et en ého športovéh o 
funkcionára, dnes už nebohého  
MUDr. Pavla Záborského, známeho to 
zubného lekára. Oba teamy hrali 
regionálne súťaže, napriek starostiam 
a ťažkostiam títo chlapci získali ešte 
dvakrát medaily z celorepublikového 
preboru, avšak po hernej stránke to 
viditeľne škrípalo, chýbali podkošoví 
h ráč i ,  k va l i ta  sa  nah rád zala 
súdržnosťou kolektívu a nesmiernou 
bojovnosťou. Až prišlo terajšie 
obdobie, kedy sa pôvodná veková 
kategória mohla hráčsky a súťažne 
znovu spojiť 
   Dnešným trénerom basketbalových 
kadetov Lokomotívy Sereď je   Ing. 
Richard Kamenský, ambiciózny mladý 
muž, ktorý je morálnym príkladom 15-
16 ročných chlapcov, vodcom partie 
chalanov, ktorá potrebuje v tomto veku 
nad sebou zvýšenú „ostrahu“. Viem 

o čom hovorím. Richard nepatrí 
k trénerom, ktorí nemajú rezervy, ale 
prístupom k tejto práci napĺňa 
p r e d s t a v y  v e d e n i a  T J 
Lokomotíva, basketbalového oddielu 
a zaiste aj rodičov. Jeho práca, ktorá 
má nepochybne veľké rodinné 
zázemie, a bez rozdielu, podporu 
všetkých rodičov jeho zverencov, 
priniesla prvý úspech. Áno, pre tohto 
mladého človeka je to úspech, či to 
berieme z rôznych uhlov pohľadu.   
   B a s k e t b a l o v í  r e p r e z e n t a n t i 
Lokomotívy Sereď štartujú dňa 26.
januára t.r. najvyššiu basketbalovú 
súťaž vo svojej kategórii na Slovensku, 
dorasteneckú ligu kadetov. Ich prvými 
súpermi budú družstvá ESO CLUB 
Lučenec a MŠK Žiar nad Hronom. 
V meste Lučenec poznajú príchuť 
basketbalovej  extraligy,  takže 
motivácia našim basketbalistom určite 
chýbať nebude.  
   Súčasný káder tohto tímu tvoria: 
Jakub Čomaj, Erik Domaracký, Tomáš 
Domaracký, Maroš Mičáni, Alex 
Urban, Patrik Václavík, Patrik Války, 
Lukáš Farbula, František Galgóci – 
kapitán teamu, Marcel Guláš, Ľubomír 
Halabrín a Marek Rucz.   
   Pozvánku, prostredníctvom tohto 
článku, Vám chceme predložiť na 
víkend 16. a 17. februára t.r., kedy 
privítame v našom meste výpravy 
basketbalových kadetov BK`99 Prešov 
a MECOM Humenné. O ďalšom 
ú č i n k o v a n í  t o h t o  k o l ek t í v u , 
reprezentantov nášho mesta, budeme 
pravidelne informovať. 
                                                  (mimic) 

   Pri príležitosti nedávneho pripomenutia si 50. výročia založenia basketbalového klubu v Seredi, (iniciátorom 
bol učiteľ telocviku na Gymnáziu v Seredi Ján Kolný) sa stretli najväčšie hviezdy seredského basketbalu. Bývalé, 
ale aj súčasné. Funkcionárske, ale aj hráčske.  Česko-slovenské, ale aj slovenské basketbalové reprezentantky (na 
prvej snímke zľava Martina Godályiová-Vrťová, Bronislava Borovičková a Adrika Bíliková) 
   Po hodnotiacej správe prezidenta TJ Lokomotíva Vlada Pavelku prítomných pozdravil primátor mesta Sereď Vladimír 
Vranovič a po ňom aj prezident Slovenskej basketbalovej asociácie D. Petrovský.                                                                           

Basketbaloví kadeti postúpili do celoslovenskej ligy 

   Bývalý učiteľ-telocvikár 
seredského Gymnázia Ján 
Kolný bol v 50. rokoch 
m i n u l é h o  s t o r o č i a 
zakladateľom seredského 
basketbalu. 
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   Vďaka učiteľovi telocviku Obchodnej akadémie v 
Seredi Vladovi Pavelkovi sa už takmer dve desaťročia 
zápolia pred Vianocami seredskí minifutbalisti. 
Doterajších 16. ročníkov halového futbalového 
turnaja o Putovný pohár primátora mesta Sereď bolo 
v Športovej. hale Obchodnej akadémie v Seredi. Až 
17. ročník, ktorý bol 22. decembra 2007 bol pod 
holým nebom, na umelej tráve miniihriska ŠK Sereď. 

Šesť súperiacich družstiev neodradilo ani chladné, 
mrazivé počasie. Napokon svoje vlaňajšie prvenstvo 
aj teraz obhájili Trúfalci pod vedením slovenského 
futbalového reprezentanta Ivana Hodúra. 
  Radosť z vydareného podujatia predsa len kalí 
pohľad okolo novučičkého miniihriska, okolo ktorého 
je neporiadok s nedokončenými náznakmi budovania 
aj umelého osvetlenia...Dokedy. 

- časopis pre občanov mesta Sereď. 
Pre Mestský úrad v Seredi vydal 

vydavateľ PhDr. Bohuš Hrušovský.   
Za Mestský úrad v Seredi 

zodpovedá Ing. Eva Hanusová, 
prednostka MsÚ Sereď. 

 Adresa redakcie: Mestský úrad, 
Námestie republiky 1176/10,  

926 01 Sereď.  
Príspevky: v podateľni MsÚ v 

Seredi alebo na adrese  
mu@sered. sk.  

Vychádza raz mesačne. 
Registrované OÚ Galanta 4/2003. 

Najnovší  úspech „ábečkárskych“  cyklistov 
    Po ukončení náročnej sezóny na horských bicykloch absolvovali 
naši pretekári od októbra do decembra 9. kôl Slovenského pohára 
v cyklokrose. V čase, nečase, veľakrát na snehu si v neľahkých 
terénoch odskúšali s veľkým úspechom svoje sily aj dvaja naši 

najúspešnejší pretekári:  
Martin Bodiš  (kategória Junior)  – 1. 
miesto v Slovenskom pohári, 2. 
miesto na Majstrovstvách Slovenska.  
Viliam Bodiš  (kategória st. žiaci) - 1. 
miesto v Slovenskom pohári a Majster 
Slovenska v cyklokrose.  
    Obaja pretekári patria medzi špičku  
v slovenskej mládežníckej horskej 
i cestnej cyklistike. Ako slovenskí 
reprezentanti sa zúčastnili i pretekov 
na horských bicykloch vo Francúzsku 
(V. Bodiš) a na ME v tureckej 
Cappadocii (M. Bodiš). 
 

                                                                                     M. Fačkovcová  

   Nenápadní, ale veľmi aktívni sú členovia 
Občianskeho združenia TJ Rozkvet Stredný Čepeň. 
V Seredi patria medzi najlepšie záujmovo-športové 
organizácie. Možno to dokumentovať bohatou a 
rôznorodou činnosťou, ktorú hodnotil predseda 
združenia Ing. Jozef Šipoš na nedávnej výročnej 
členskej schôdzi, na ktorej sa zišli dňa 13. januára 
2008 v Kultúrnom dome v Seredi. 
  Čepeňania organizovali, alebo sa zúčastnili viacero 
vydarených podujatí (januárový ples,, kúpanie v 
Horných Salibách, oslavy MDŽ, jarný výlet na 
bicykloch, stavanie mája, posedenie s oslávencami, 
výlet na Liptov, hodové zábavy, tradičná súťaž vo 

varení guláša a podobne).  Medzi najaktívnejších 
členov, ktorí sa zapájali aj do verejnoprospešných 
akcii v meste patrili F. Borovička, B. Pilát, J. Pinke a 
M. Bihári. A vôbec najaktívnejšou členkou, ktorú 
ocenili aj diplomom bola Zdenka Vrábelová. 
Členovia si zvolili aj výbor, v ktorom budú v 
nasledujúcich štyroch rokoch pracovať, ako predseda 
Ing. Jozef Šípoš, ďalej Mgr. P. Rampašek, Mgr. D. 
Chynoradská, Mgr. Ľ. Kurucová, Mgr, Z. Vrábelová, 
Ing. M. Kollár a Z. Pilát. 
   V tomto roku si OZ TJ Rozkvet pripomenie 20. 
výročie, čo je dôvodom, aby sme o činnosti v 
niektorom z budúcich čísiel SN napísali ešte viac.  

ČEPENSKÝ ROZKVET V TOMTO ROKU JUBILUJE 

Ivan Hodúr mení dres 
   Seredský rodák, slovenský 
futbalový reprezentant Ivan 
Hodúr po niekoľkoročnom 
pôsobení v Liberci prestupuje 
do ďalšieho českého 
špičkového klubu Mladej 
Boleslavy.  Chceu získať 
hernú pohodu, aby sa opäť 
stal trvalou súčasťou 
slovenskej futbalovej 
reprezentácie.  Ivan Hodúr je 
veľkým vzorom aj pre malých 
futbalistov seredskej 
prípravky.                          (ý)  

 UŽ AJ VOLEJBAL 
  Občianskej združenie Klub 
volejbalu pozval všetkých 
p r i az n i v c o v  v o l e j b a l u 
na ustanovujúcu členskú 
s c h ô d z u  o b č i a n s k e h o 
združenia Klub volejbalu 
Sereď, ktorá bola v kempingu 
dňa 25. januára 2008.  

Pôjdu ešte vyššie?   Po dlhoročnej stagnácii 
seredského futbalu v minulo roku došlo k oživeniu. Futbalisti 
postúpili do štvrtej ligy. A to bolo aj dôvodom ich nedávneho 
ocenenia medzi seredskými športovcami. Priaznivci právom 
očakávaniu, že v najbližších rokoch pôjdu ešte vyššie. 


